Közmeghallgatás
Beszámoló a Vaskúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi teljesítéseiről
2020. december 4.
Intézményekről
A Vaskúti Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzati feladatain, az
igazgatási feladatokon, a közfeladatokon kívül önként vállalva átvette a települési
önkormányzat egyik közfeladatának ellátását – azaz az óvoda működtetését és fenntartását
2015. 09. 01-jével, valamint az államtól átvállalta az iskola fenntartását és működtetését 2016.
09. 01-jével.
Mindkét intézmény fenntartása és működtetése a mai napig eredményes és kiválónak
mondható, hiszen az állam lehetőséget biztosít, hogy a nemzetiségi önkormányzatok által
fenntartott intézményekben minél több és szélesebb körű fejlesztési és beruházási projekt
valósuljon meg.
A 2020-as évben is a nemzetiségi támogatásokból 34.000.000 Ft összegű pályázati támogatást
kaptunk a Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül a
„A Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola sportcsarnokának aljzat cseréjére”. A
felújítás megtörtént 2020. első félévében a sportcsarnok aljzata egy európai színvonalú
kézilabda pályának megfelelő rusztikus tölgyből készült párnafás sportparketta burkolást
kapott, pályafestéssel együtt.

A Vaskút-Bátmonostor Német Nemzetiségi Óvoda szintén 1.000.000 Ft pályázati
támogatásban részesült szintén a Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül, melyből fejlesztési
eszközöket vásárolt az intézmény. (hangfal notebook, interaktív tábla).

1

Jelenleg az óvodai létszám: Vaskúton 98 fő Bátmonostoron 27 fő – összesen 125 fő (októberi
statisztika), az iskolába 225 fő gyermek jár.

Vaskúti Német Nemzetiségi Önkormányzat

Az önkormányzat a 2020. évben 1.040.000 Ft működési és 1.439.356 Ft feladatalapú
támogatásból gazdálkodott. Sajnos a 2020-as évet a „CODID 19” vírus megbélyegezte, így a
betervezett programok, és a 2020. évi célok nagyrészt elmaradtak, de emellett az
önkormányzat a kötelező és tőle telhető minden lehetséges működést, működtetést
megvalósított.
37/2020. (VII.22.) VNNÖ határozata alapján a Bihari Zoltán által írt Mi, svábok című
könyvben az ország 140 települése mellett Vaskút község német nemzetiségi közösségének
élete is bemutatásra kerül.
52/2020. (IX.29.) VNNÖ határozatával a fenntartásban lévő iskolának 900.000 Ft összeget
szavaztak meg a képviselő-testület tagjai 15 db tablet vásárlásra, mellyel az órai közös, illetve
egyéni digitális módszerek elsajátítása, tananyagok feldolgozása történik. A beszerzés
októberben megtörtént.
Az önkormányzat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-n keresztül a Miniszterelnökségi Hivataltól
pályázati forrásként 400.000 Ft támogatásban részesült a pályázott sírkeresztek felújítására.
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Az önkormányzat közfoglalkoztatási feladatokat is ellát 2 fővel (egy fő az óvodában, egy fő
az iskolában dolgozik)
2020. évben az önkormányzat elnökét Vörös Csabát a Német Önkormányzatok Bács-Kiskun
Megyei Szövetségében a Megyei Közgyűlés tagjává választottak. A közös munka
reményében hosszú távon bízunk a plusz lehetőségek kiaknázásában.
2021. évi tervek:
 jól működő intézmények további működtetése és fenntartása,
 a vírushelyzet elmúltával az önkormányzat ismét szeretne aktívan részt vállalni a
közösség életében, a helyi rendezvények szervezésében, illetve a német közösségi
hagyományok ápolásában. Az elmúlt évekhez hasonlóan a bevált és megszokott
rendezvényeket szeretnénk folytatni, illetve új programokat, projekteket megrendezni,
életre hívni,
 további pályázati lehetőségek kihasználása, nyári fúvószenei tábor megrendezése
(Csobbantó Major-Dunafalva), iskola intézményében a tanuszoda felújítására)
 testvértelepülésekkel való együttműködés felfrissítése, újragondolása
Közös munkánkhoz jó egészséget és kitartást kívánok minden képviselő társaimnak.
Vaskút minden lakosának Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet
kívánok.
Vörös Csaba
elnök
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