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Poméz Varos Onkormanyzataénak Képviselé-testiilete 2020. oktéber 29-i tilésének jegyzbkényvébél

Pomaz Varos Onkorményzata Képviselé-testiiletének
169/2020 (X.29.) szima Onkormanyzati hatérozata

A Pomazi Német Nemzetiségi Onkormanyzat 2020.évi tajékoztatéjanak elfogadasara

Pomaéz Varos Onkorményzaténak Képviselé-testiilete a Magyarorszdg helyi

énkorményzatokrél sz616 2011. évi CLXXXIX térvényben biztositott jogkérében eljarva az

alabbi hatarozatot hozza:

1. Pomaz Varos Onkormanyzata Képviselé-testiilete elfogadja Pomazi Német

Nemzetiségi Onkormanyzat2020. évi tajékoztatéjat.

2. A Keépviselé-testiilet felkéri a Polgarmestert, hogy a déntésrél - jelen hatarozat

megkiildésével — a Pomazi Német Nemzetiségi Onkorményzat elndkét tdjékoztassa.

Felelés: Leidinger Istvan Polgarmester,
Hatarid6: azonnal

Végrehajtasban kézremiikédik:Titkarsagi, Ugyfélszolgélati ¢és Rendészeti Osztaly

Végrehajtasrdl jelentést tesz: Titkarsdgi, Ugyfélszolgalati és Rendészeti Osztdly
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Tisztelt Testiilet, Polgdrmesterur, Képviseldk

2019 Oktéber 13/ 24 megkezdte munkéjat az uj valasztott Német Onkormanyzat. A

regisztralt német szérmazdstiak sz4matol fiiggden a Pomazi Német Nemzetiségi

Onkorményzat 5 tagu. A hivatalos dtvétel elhzddott, az utolsé okiratot/ NISZ / Januar 2-an

kaptam kézhez. Gyorsan bele kellett lendilni a munkaba, mert a német kdzGsségnek sok

hagyoméany6rz6 eseménye a IV, negyedévbenvan, azonnali feladatok:/Okt.23., Advent,

Szent Marton-nap, német delegacié fogadasa, akik a gyerekeknek hoztak ajandékot/ ez mar

hagyomany/ EMNOSZ-Gala, kardcsonyi innepségekiskola, 6voda, tamogatasok, 70 évesek

ajandékozdsa, a sok adminisztracié, tamogatdsok elszamolas ellendrzés, pénziigyi beszamolé

stb/. Atadds- atvételkor a Német Onkormanyzat szdmlajan elegend6 dsszeg volt az

indulasunkhoz.

Segitségtinkre voltak a feladatok gdrdiilékeny megoldasabana Jegyz6 asszony, a

Polgarmester ur, az Alpolgarmester ur és az adminisztraciés tevékenységekbena hivatal

kijeldlt dolgozéi. Készénet érte nélkilik nem ment volna.

2020 évet egymast kévet6 eseményekkelés feladatokkal kezdtiik.

Az Onkormanyzatunk bevételeit kéltségvetési térvény hatdrozza meg.

Allami MGkédési Tamogatds 2020 évben: 1040 000- Ft

Maradvanydsszeg 2019 évrél/az év kezdéshez kell: 570 178- Ft

AllamiFeladat Alapd Tamogatas 2020 évben: 2.359 600- Ft

Osszes bevétel: 3 969 778- Ft

A miikédéstinkre kapott tamogatassal ugy gazdalkodunk, hogy elegend6 legyen.

A Feladat Alapu Tamogatast a Tamogatdi Okiratbanlefrtak szerint a német intézmények

iskola, 6voda, Német Kulturdlis Egyesiilet tamogatasdra és a hagyomany6rz6 eseményekre

forditjuk. Fontos a kulttrank, nyelviink, hagyomanyaink, érékségiink megérzése és tovabb

adasa a fiataloknak. Emlékhelyek, kegytargyaink karbantartdsa és fontos az anyaorszaggala

kapcsolattartas.

A feladatainkat mindig ez az iranyvonal a hatdrozza meg, ezért az elndka felelés.

Januér 11. Pécs EMNOSZ- LDU Gala ,, Magyarorszagi németeknapja,, alkalmabdél tinnepi

gala mGsor melyre Varga Gyérgyné Német Onkormanyzat elndke és parja kapott meghivast.

Szinvonalas dinnepi mdsorbanvolt résziink.



Janudr 18. ZsS4mbék a Német Onkormédnyzat elndke Bechtold Janos meghivasararészt

vettiink a kézésségiik német emlék miséjén és az azt koveté emlékezésen. Pomazi

résztvevdk Varga Gydrgyné N.O. elndke, Rezsnyak Agneselndk helyettes és Varga Gydrgy.

Januar 19. német szdrmazasiak kitelepitésének 74. év forduldja, a kézponti megemlékezést

az EMNOSZaz idén a svdb telepiilésen Manybantartotta.

Januar 20. a Kultura napja - k6z6s iskolai megemlékezések-

Janudr 22. Német iskoldban hézi szavalé és préza mondé verseny — a Német Gnkormanyzat

témogatta anyagilag is és a jelenlétével is. A szervezé Polydk Maria német pedagdgus. A

zstirizésben részt vett Varga Gydrgyné elndk, Kerékgydrté Eva Gnkormadnyzatunk oktatdsért

felelés Képviseldje, Dr.Striegler Rozemarie NémetKulturalis Egyesiilet elnéke.

Januar 4. hetében Okomenikus mise sorozat figyelemmelkisértk és 1-1 misénrésztis

vettiink, Természetesen az egyhazzal kapcsolatot tarté Képviseldnk Dr. Tuzané Ritter

Erzsébetis részt vett a mise sorozaton.

Januar 25. német kulturdlis egyesiilet klub napja— Hagyomanyos svab farsang

elékészileteinek megbeszélése.

Januédr folyaman az EgyiittmGkédési Megallapoddsok / Pomaz Varos Onkormanyzat,

Intézmények, Kulturdlis Egyesilet.../ attekintése, felujitasa.

- EMNOSZ és a PNNG kdzott kététt egyiittmiikddési szerz6dés megerdsitése.
- Kéltségvetési feladatok meghatarozasa.

- Tamogatasi kérelmek dttekintése, elbirdlasa.

- 2019 éves miikédési tamogatas tételes egyeztetése a hivatal pénztigyi csoport vezeté

helyettesével majd a szakmai beszamolét postaztam a Bethlen Gabor Alapitvanynak.

Rendben elkésziilt hataridén beliil.

- -2019 évesleltar elkészitése.

- Vagyon bevallds leaddsa idében megtérténjen- ezt feliigyeltem.

- ANémetKulturdlis Egyesiilet vezetdségi tagja Polonkai Zsuzsi vezetésével rendszeres

prébakkal mdkédik a ,,Singenden Schwaben,, németkérus,

Januar 29. PNNGtestiileti iilés 15 napirend.

Vérosi Testiileti és Varosi Bizottsdgi iléseken részt veszek, ha meghivnak és ha a német

kézésséget érinté téma is van napirenden.

Februar 12. PNNOtestilleti Uilés 5. napirend

2020 éves kéltségvetés tervezet beterjesztése és elfogaddsa megtértént.

Februar 15. Hagyomanyossvab farsang. Fé szervezdje a Német Kulturdlis Egyesiilet. Fé

témogaté a Német Onkormanyzat, f6 védndke Varga Gydrgyné PNNO elndke.E16 zenét az

nOrfeusz- Dud,, szolgaltatta és a német kézdsség székhazdnak nagytermébentartottuk meg.

Nagyonjol sikeriilt rendezvényvolt.  



Februar25 .10 dra rendkivili testilleti iilés 5 napirend.

-NémetKulturdlis Egyesiilet pdlyazatanak tamogatdsdhoz a PNNOtestiiletének elfogadé
hatdrozatakellett.

Februar 27. Pomaz Varos Onkormdnyzatanak K6z meghallgatasa.

Februar 29.16 éra Pomazi Német Nemzetiségi Onkormdnyzat Kéz meghalligatasa.

Elég nagy létszamd aktiv résztvevokkel megtartottam.

Februar 29. 17 éra soron kiviili PNNO testilleti tilése. 4 napirend.

- K6z meghallgatds beszamolé elfogadasa.

»Grotta-dij,, kittintetésre eldterjesztés... Zart Ulés
, Katharina-Kreisz-Preisz,,kitiintetésre eldterjesztés.. Zart iilés

Marcius 4-én 14 é6rakor EMNOSZ rendezésével megyei német vers és prézamond6é
verseny el6déntéje Budakalaszon. Pomazi német iskola tanuldiis indultak a versenyen
2 korosztallyal. Az Gnkormanyzatunkanyagilag témogatta a pomazi gyerekeket és
személyesenis részt vettem a rendezvényen. Biiszke voltam a pomazi gyerekekre nagyon jd}
teljesitettek és a déntébeis tovadbb jutottak, ami sajnos elmaradt a virus miatt.

El6késziiletek a kitelepitési emiék sorozatra. A német kegyhelyek, emlékhelyek rendezése,
diszitése.

Marclus 8. A svdbok kitelepitésének 74. évforduldja alkalmabél a megemlékezést 6 helyen
tartjuk. Az 1. Emlékezés helye Waldangelloch-tér, ez a kérnyék meghataroz6é volt, mert a
kitelepitett 1 032 svab lakos nagy része ezen a kérnyéken lakott. Beszédet mondott
Leidinger Istvan polgdrmesterdr, sajat élményeit is beleszéve. Emlékezést mondott Varga
Gyérgyné német énkormanyzat elndke.

2. Emlékezés a temetdi Emlékkeresztnél volt. Az emlékbeszédet Kulin Imre volt poméazi
polgarmester Ur mondta el, melybe személyes emlékeit is beleszéte.

3.Emlékezés helye ,,Grotta,, Madonna kapolna, ezt a csoddlatos keraémia Madonnat a
kitelepités 60. évforduldja alkalmabolkiildték a Németorszdgban é16 kitelepitett Pomaziak.
Fontos zarandokhellyé valt. Emlékezést mondott Varga Gydrgyné elndk,

4. Német nyelvd emiék mise a SzentIstvan Kirdly katolikus templomban-— német beszédet
és knydrgést mond Varga Gydrgyné elndk és Dr.Tuzdné Ritter Erzsébet hagyomanyérzé és
egyhdz kapcsolattarté Képviseldnk. A mise végén a templom belsé faldn lévé Emlék-tabl4nal
beszédet mondott Dr. Srtiegler Rosemarie, majd elhelyeztiik koszordinkat.

Marcius 12. A 74, évforduléd megemiékezés sorozatunkatfolytatjuk

5. HEV dllomasfalan elhelyezett tabla elétt. Emlékezést Dr.Striegler Rosemarie mondtael
és elhelyeztiik koszordinkat.



6. Megemlékezésiink a német Székhazbanvolt. Elész6r koszordztunk a haz falan
elhelyezett emléktabla elétt, majd folytatasként a németiskola és a zeneiskola didkjai
tartottak emlék miisort a vezeté tanar Polyak Maria német pedagégusvolt. Az
emlékbeszédet Varga Gydrgyné elndk mondtael. Minden évben Marc. 12- én valakinek a
kiemelked6 munkajaért németnyelv és hagyomanyérzésért a német énkormdanyzat odaitéli
a ,, Grotta-dij,, kitiintetést. Az idén a Német Gnkorméanyzattestillete, ugy hatdrozott, hogy
kiemelkedé munkajaért Poly4k Maria német pedagdguskapja a dijat. A méltatdsdt Balog
ltona Katalin NémetIskola igazgaténdéje mondtael, a bronz plakettet és az oklevelet
elismer6 szavakkal Varga Gyérgyné PNNGelndke és Rezsnydk Agnes elndk helyettes adta at.

Marcius 15. Varosi Unnepség a virus jarvdny miatt elmaradt.

A koszorit az emlék helyen a pérommalVarga Gydrggyel helyeztiik el.

Az elékészitett testiileti Glést megtartottuk

Marcius 31 10 6ra PNNO O-linetestilleti iilése 5 napirend.

A kévetkezéidészak a Német Gnkorményzat életét teljesen megvaltoztatta.A testiilet
teljes tags4gara kihatassal van a koronavirus jarvany, mivel a korunk miatt érintettek,
veszélyeztettek vagyunk, ezért a képviseld tarsaimat megkértem, hogy az intézkedéseknek
megfelel6en mindenki maradjon otthonés vigyézzon magara a védekezési eldirdsokat
betartva.

Testiiletiink a 40/2020.(II.11.) kormanyrendelet és az ehhez csatlakoz6 kilénleges
jogrenditajékoztatds szerint cseleksziink.

Minden rendezvény, kirdndulds, klub-nap elmaradt a kapcsolatot interneten, telefonon
tartottuk.

2020 évre NEMZ-KUL-20 névensikeres pélydzatot nyUjtottam be a kéltségvetés
tamogatasdéra 1500 000- forintot. A 40/2020.(IN1.11) kormdny rendeletre kihirdetett
vészhelyzetre hivatkozva hatarid6 médositassal maradhatott a palyazat, de Majus 11-én az
ésszes Nemzetiségi palyazatot NEMZ-KUL-20, NEMZ-TAB-20névalattiakat visszavontak a
virus jarvany védekezési kéltségeire és az utdhatdsokra hasznaljak a palydzatok dsszegét.

A vészhelyzetésa zartsag ellenére heti gyakorisdggal dolgom volt a hivatalban és a
kormanyrendelet kiegészité torvénymddositasa szerint az elndki jogkér gyakorlasaval a
halaszthatatlan iigyeket elvégeztem .Sziikség esetén Rezsnyak Aginak az elnék helyettesnek
is be kellett jonnialdirni.

A hivatalbana folyamatos személyi véltozdsok Gnkormanyzatunkat kdzvetleniilis érinti .

Uj Jegyzé keriilt a hivatal élére, dea nemzetiségi 6nkormanyzatok kézvetlen segitéiis
elmentek. Nagyon aggédom mert elég dsszetett az Onkormanyzatunk munkdja és kell a
Jegyz6 ur és a hivatali dolgoz6k segitsége, egyiittmdkédése.

Jénius 27 -én, ahogy lehetett mar tartottunk német klub-napot, kint a szabadbanés jol
sikeriilt, mindenki mar vagyott a személyestalalkozasra.



Augusztus 20 kilinleges tinnep Varosi-Egyhazi Nemzetiségiek kézds megemlékezések. A
német kézGsség szempontjabolisfontos Gnnep mdrhagyomdny hogyasvab bicsi-bdlis
ekkor van megrendezve. Az elmaradhatatlan svab fuvos zenekar felkeresése, meghivasa
ram harult. Pilisvérésvarrél a ,, Die Berglander Buam » Svabflvés zenekart sikeriilt meghivni
és j6 valasztas volt, fiatalok és kiemelkeddenjéljatszottak. Kilénlegesen jé hangulatd volt
ez arendezvény, a Budakalaszi uj Német Onkormanyzat elndkével j6 kapcsolatom alakult ki
és igy eljéttek Pomazra a svdb tanckarukkalaz,, Alpenrose Tanzgruppe,, val 2 csodas
tanccal nyitottak meg a bdlunkat . A Bucsd-bal 19-én 19 dratél -23 Oraig a plébdnia kertben
volt megtartva.

A nyari idészak mindig laza csaladi nyaralasok, programok, pihenés.

Az idén az elmaradt programokatpotolva kicsit t6bb munkavaltelik.

Julius 20 az elmaradt Kulturalis Egyesiilet kézgydlését tartjuk.

Az elmaradt Németorszagi utazds és kirandulds helyett egy naposkirandulast terveziink.

Préba utat bejarast tesziink a pérommal és az unokammal Lucaval. Utirény Borzsényalja
Berkenye svabtelepiilés a vidék gyéngyszeme- Szécsény kastély és kertje.

Augusztus végén martervezni szerveznikell a németiskola évnyitdjat.

Balog Ilona Katalin a németiskola igazgaténd beszémoldja szerint 52 Uj kis elsésiink lesz igy
2 elsé osztalyt kell inditani. Nagyon elégedettek vagyunk a magas érdeklédéssel.

Szeptember-Evnyité a Német Iskolaban, a Német Gnkormanyzat minden évben tamogatast
nyujt ,,Schultite,, vel fogadjuk az Uj elsés gyerekeket. Visszafogott volt az esemény, dea
ragyog6 és megszeppentarcocskakat drém volt nézni ahogy atvették az ajandékot.

Szeptember6. 16 6rdtél,,Nydrbucstiztaté,, cimmel Tdzolté zenekar koncertet szerveztiink
a Kézésen a Vdrosunkért Egyesillet képvisel6jével. NagyszerGien sikerillt, a Szent Mikiés
Karitdsz-haz kertjében volt és szokatlanul sokan eljéttek nagyszerti élményt sikeriilt
nydjtani.

Szeptember 19 Pomdz Varos-nap terveztiik, hogy aktivan fézéssel részt vesziink a
rendezvényen, mely Pomaz-hete névenlett megtartva és a f6zés elmaradt. Egy — egy
eseményen koncerten azért részt vettiink, mely kivalé volt,

Oktober 3. Hagyomdnyos Nemzetiségi Sziiret. Az idén a 3 Uj Nemzetiségi Onkormanyzat
elndke a fészervezé és Dr. SiklédiCsilla Okt. Kult. Sport bizottsdg elnéke aktiv segiténk és
tamogaténk. Anyagi tamogatast a Varosi Onkormanyzatatol kaptunk. A feivonuldson szines
6ltézékben minden nemzetiség képviseltette magat, szekerekkel, zeneszdval, bor kindldssal
vonultunk végig a varoson.A szinvonalas misor mar a rendezvényt befogadé kastély
teraszan zajlott, sdtrak alatt a nemzetiségiek kdzdssége kindlta a résztvevéket,a frissen
préselt mustotis Grémmelfogadtak. A z4r6 eseménya szireti bal, hangulata kilénleges a
kastély teraszan.J6l sikeriilt rendezvény bebizonyosodott dsszefogasbanaz eré ésa siker.

AlV. negyedévben mégsok feladat var rank:



Oktober6.,,Aradi Vértanuk,, varosi megemlékezés,

Oktéber 23. Varosi iinnepség, koszortzas.

Oktober 25.Hagyomany teremté nKoch-Tag,, Svab étel f6zés, a német kézdsség
megvendégelése. A Német Onkormanyzat tamogatdsdval kéz6s svab ételek egylitt fdzés
hagyoményatteremtjiik, a német kéz6sségi h4z kertjében és teraszan tartjuk meg.

Tovabbi eseményeink vannak, melyeket mégha lazdbbanvisszafogottanis de szeretném
megtartani, mert ezek a német kézdsség hagyomanyait szokdsait 6rai...

Marton-nap- dsszetett esemény.

Adventi események.

Gyerekekajandékozdsa: Németorszagbol Obenhausen-Reinhausen-| nem tudnak jénni, a
virus jérvany miatt, ezért az ajandékozast némileg pétolni szeretnénk.

Karacsonyi dinnepségek, események — iskola, 6voda,kulturdlis egyesiitet.

Mikézbenezt a beszdmolétirom, djabb lemondds érkezett, November 8 —n a nagy
EMNOSZ-Gala elmarad az ismert okok miatt.

Minden nehézség és akaddlyoztatdsellenére remélem,hogy sikeresen fogjuk az évet zarni.

A Német Onkorményzat2020 évipénzforgalmdnak alakuldsa:

2019 évrél dthozott maradvany dsszeg: 570 178-

2020 éves Allami MGkddési Tamogatés: 1040 000-

2020 éves Allami Feladatalapt Tamogatés: 2359 600-

Osszes bevétel: 3 969 778-

Kiadasaink: Tény Okt. 10 ig mikédési : 717 226-

Varhaté kiadas 322 774-

Osszes mikddési kiadds a tamogatds teljes ésszege: 1 040 000-

Kiadds Feladatalapd Tamogatdsbdl Okt.10. 1.312 130-

Varhat6 kiadds tamogatasként 470 000-

Osszes Tamogatdsi kiadés varhatéan 1 782 130-

Maradvany désszeg 2021 év kezdéséhez 1147 648-

A pénzmozgasunkata kialakult helyzet, elmaradt programokalakitottak.

Az német kirandulas, a svab telepilési ldtogatds, a Dunakanyar Fesztival stb elmarad4sa
befolydsolta, emelte a maradvany- linket. Az elmaradt programokat, ahogy tehetjiik
megtartjuk.

-

MeOe.Varga Gyor; PNNOelndke

  
Pomaz, 2020.10.10.


