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A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi működéséről szóló beszámoló 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A 2019-es év is nagyon mozgalmas és munkás év volt az életünkben. 

Pilisborosjenő Önkormányzatától 2019 májusában egyösszegben 4.320 e Ft támogatást 

kaptunk. 

A 2019-es évben is a munkatervünk és a rendezvénynaptárunk szerint cselekedtünk, 4 ülést és 

1 közmeghallgatást tartottunk, olyan határozatokat hoztunk, amit német tájházunk, 

hagyományőrző német énnekkarunk (Deutschklub Singkreis), német nemzetiségi óvodánk és 

iskolánk, lehetőség szerinti maximális támogatásában mutatkozott meg. 

 

Részt vettünk az Émnösz (Északmagyarországi Német Nemzetiségi Önkormányzatok 

Szövetsége) mind a 4 ülésén és Gálaműsorán, és LdU (Országos Német Önkormányzat) 

minden rendezvényén és tanácskozásán csakúgy, mint a falunkban, illetve Ürömön, 

Solymáron rendezett ünnepségeken és találkozókon. 

Nagy siker volt a februári hagyományos Farsangi batyus bál sramlizenekarral. 

2019. április 23-án, méltó módon sikerült a Kitelepítés 73. évfordulóját megünnepelni (a 

szokás szerint vasárnapi hálaadó szentmise után koszorúzás és megemlékezés). 

1 adománygyűjtési rendezvényünk volt „SUBLÓT” néven májusban a Tájház 

felújítása céljára májusban, amin körülbelül 70 ezer Ft támogatás gyűlt össze. Aznap délután 

került megrendezésre a Kerekes Majális óriási sikerrel. 

Újra a Tájházunk biztosította az augusztus 20-i megemlékezést és Díszpolgáravatás 

helyszínét. 

2 alkalommal adtuk ki esküvő megtartása céljából a tájházat. 

Költségvetésünk legnagyobb tétele minden évben a Tájház fenntartása és folyamatos 

felújítása, a ház állagának megóvása. 

Tavaszra sikerült a homlokzatot teljesen felújítani (restaurálni a régi díszeket,7 ablakcseréje is 

volt), nyár elejére pedig a színpad tetőzetének felújítása is befejeződött (20m2 tetőt kellett 

kicserélni beázás miatt) (közel 6.000 e Ft). 

Ősz végére sikerült a villanyhálózatot is szabványosítani (új beállás, új mérő 2 régi 

megszüntetésével), illetve a 2 gázóra helyett 1 mérőt bekötni.(600 e Ft) 

 Folyamatosan veszünk könyveket, CD-ket, újság előfizetések: Neue Zeitung, Sonntagsblatt 

(200 e Ft), részt veszünk az iskola német vers és prózaverseny zsűrizésében, támogatjuk a 

tanárokat továbbképzéseiket. 

Reméljük ebben az évben is időben megkapjuk az Önkormányzat szíves támogatását, 

hogy a tervezett felújításokat el tudjuk végeztetni (külső oldal homlokzat újravakolása, 

színpad padlózatának felújítása, pince állagmegóvás (vízmentesítés és szigetelés), Német 

önkormányzati iroda kialakítása a Werner szobában, internet bevezetése stb). 

Fontos változás, hogy a 2019 októberi választásokon 3 helyett 5 képviselőt kellet indítani (a 

helyi német nemzetiségi regisztráltak száma elérte a 150 főt), így számolni kell az ő 

tiszteletdíjukkal is. 

Kérem a beszámoló elfogadását és önkormányzatunk támogatását! 
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