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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. november 22-i ülésére 

7. napirend: 
 
Tárgy: Beszámoló a Német Nemzetiségi Önkormányzat éves 

tevékenységéről 
 
Előterjesztő:    Lauter Antal elnök 
 
Előkészítő:   Göndörné Frajka Gabriella jegyző 
 
Szavazás módja:   egyszerű többség 
 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
 
Nemzetiségi önkormányzatunk a működési, ill. a feladatalapú támogatásokból gazdálkodik 
évek óta. Igyekszünk a kapott összegeket megfelelően, sokoldalúan felhasználni.  
Az idei évben a működési támogatás 782 e Ft összege mellé elnyert összegünk a feladatalapú 
támogatás pályázaton 1.957 e Ft.  
Rendezvényeinkkel szorosan bekapcsolódunk településünk kulturális közéletébe, tevékenyen 
szeretnénk továbbra is részt venni a Városunk minden színterén, minden felkérésnek 
igyekszünk eleget tenni. 
 
Nemzetiségi rendezvények 
Sváb bál, Hartyánfeszt, Vorsilvester, Kultúrházak éjjel-nappal 
Más német nemzetiségi települések meghívásainak elfogadása 
LDU Újévi gála – Újhartyáni zenekar 
 
Nemzetiségi civilszervezetek munkája 
Hercel Sváb Hagyományőrző Kulturális Egyesület 
Újhartyáni Fúvószenekar 
Sváb Parti zenekar 
Sváb Kemencések Egyesülete 
Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre 
 
Folyamatban lévő pályázatok 
 
EMET – Szakácskönyv kiadása német nyelven 400 e Ft 
GULAG – Emlékmű felújítás 730 e Ft 
GULAG – Vándorkiállítás (Újhartyán, Taksony, Ceglédbercel) 1.000.000 Ft 
BMI Ifjúsági Találkozóhelyek támogatása 900 Euro 
EMMI konyhai eszközbeszerzésre (döntés előtt) 
Oktatási intézmények munkája 
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MÁK ellenőrzések, körzethatár módosítások, SZM, Házirend módosítások, étkezési térítési 
díjakkal kapcsolatos döntések, tantárgyfelosztások, alapító okiratok, pedagógiai program, 
iratkezelési szabályzat, munkatervek 
 
Tájház – Helytörténeti gyűjtemény – Tájház pince a Közösségi házzal együtt 
 
Egész évben településünkre vonzza a nemzetiségi tartalmú rendezvényeket. Állandó lehetőség 
Újhartyán német nemzetiségi identitásának bemutatására. 
 
Előttünk álló feladatok: 
 

- testület munkájának összehangolása, a felmerülő nehézségeink orvoslása 
- iskolai nyelvoktatás kiemelt támogatása  
- pályázatok írása 
- nemzetiségi rendezvények szervezése 
- kiállítások rendezése  
- civil szervezetek munkájának segítése 
- egyesületek munkájába való bekapcsolódás  
- részvétel az ÉMNÖSZ és LDU munkájában 
- megyei és országos nemzetiségi képviselőink támogatása 

 
2016. novemberig meghozott határozatok száma 73db. 
Fontosabb döntések, kezdeményezések, határozatok: 

- Barátsági szerződés előkészítése Tapfheim településsel 
- nyári tapfheimi út lebonyolítása 
- Iskola projekt, mint állandó, folyamatos feladat 
- Önálló alapfokú művészeti iskola kezdeményezése 
- Még élő elhurcoltak támogatásának segítése 
- Oktatási intézmények működési feltételeinek biztosítása 
- Beszámolók, költségvetések elfogadása 
- Tapfheimi testvérvárosi kapcsolatok továbbgondolása 
- GULAG pályázatok beadása, lebonyolítása 

 
Terveink között szerepel többek között: 
2017. május 25 – Szent Orbán kápolna felállítása önkormányzati és lakossági támogatással 
 
Akik a munkánkat támogatják, azoknak köszönettel tartozunk: 
Újhartyán város Önkormányzata 
Nemzetiségi civilszervezetek 
MAG televízió 
Majer Ferencné 
LDU, ÉMNÖSZ 
Závodszky Ferenc 
Újhartyán város lakosága 
 
  

Újhartyán német nemzetiségi önkormányzatának képviselő-testülete 
 


