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Elnöki beszámoló 2021.

A Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat a koronavírus világjárvány
vészhelyzeti intézkedéseknek és a kapcsolódó 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§
(4 ) alapján működött, a vészhelyzet ideje alatt.
A PNNÖ Képviselőtestületének feladat és hatáskörét a vészhelyzet ideje alatt
Varga Györgyné elnökasszony látta el. A Képviselők minden feladatról és
intézkedésről tájékoztatást kaptak.
2021. év első eseménye a Magyarországi Német Önkormányzatok Gála
műsora. Az ideit a 25.-t rendhagyó módon tartották a vírus járvány miatt,
korábbi évek eseményeiből fellépőiből válogatták és a médián keresztül
mindenki megnézhette. / Bildschirm, Dokuzóna./
A feladatokat szépen sorban határidőket figyelembe véve végeztem el.
Az Együttműködési Megállapodások áttekintése felújítása:
Pomáz Város Önkormányzatával, ÉMNÖSZ, Intézmények, PNNÖ SZMSZ
áttekintése aktualizálása.
2020 éves leltár elfogadása, Képviselők vagyon bevallása leadás.
2020 éves költségvetés áttekintése megvalósultság szerint.
A 2020 éves Működési Támogatás elszámolása és Szakmai beszámoló a Bethlen
Gábor Alap Zrt nek. – időben elkészült elküldve2019 éves Feladatalapú Támogatás elszámolás és Szakmai Beszámoló készítés,
ez egy kicsit bonyolultabb volt, de időben elkészült és elküldtem a B.G.A. Zrt -k.
Lehetőségünk volt Bihari Zoltán ,,Mi svábok, című könyvébe 4 oldalra bekerülni,
mint Pomázi német/sváb közösség. Nagyon sokba kerül, ezért a Városi
Önkormányzattól, a Polgármester úrtól levélben támogatást kértem, amit meg
is kaptunk és így 4 oldalon bekerül a pomázi német közösség a könyvbe. /
2x170 000-Ft/

2021 évi költségvetési feladatok tervezése:
2020 évről Maradvány összeg:

1 019 387- Ft

2021 évi Ál. Működési Támogatás:

1 040 000- Ft

2021 évi Ál. Feladatalapú Támogatás: 2 254 506-Ft

4 313 893-

Pomáz Város Önkormányzat költs. tám.: 170 000-Ft
Miniszterelnökség NKUL-KP-2021 pály.T. 200 000- Ft
Bevétel összesen működésre, feladatokra :

4 683 893-

Tervezett felhasználás:
Feladatalapú támogatásokra: 2 765 000Működésre felhasználva:
Pályázat feladatra:

1 040 000200 000- / B.G.A. elszámolás/

Tervezett kiadás összesen:
2022 évre tervezett Maradvány össz.:
Összes forgalom:

4 005 000678 8934 683 893-

A működésünkre kapott 1 040 000- Forint támogatást rendben felhasználjuk.
Ezt a támogatást tárgy év január 1-l december 31-g kell felhasználni.
A támogatásra és feladatokra kapott összeget a terveinknek megfelelően
igyekszünk felhasználni. Már az év elején is van költségvetési feladat az
Intézmények, iskola, óvodai német csoport, egyesület támogatása feladataik,
programjaikban/ vers…versenyek, farsang. /
A 2021 év is a vírus járvány védekezés jegyében kezdődött, de vannak olyan
események, megemlékezések, melyeket meg kell tartani.
A Magyar Kultúra napja alkalmából a Művelődési ház szervezésében néhány
perces online bemutatkozást szerveztek így a német közösségről, kultúránkról
rövid bemutatót mondott Varga Györgyné elnök.
Február 13. farsangi rendezvény elmaradt.
Február végétől kezdünk felkészülni a német misére, Polonkai Zsuzsa kórus
vezetőnk vezényletével próbákat tartunk, mivel a tervezett német mise betét
dalait a kórus németül énekli.

Február 27. német Klub-nap elmaradt.
További szigorításokat vezetett be a kormány. Az utolsó kórus próba elmaradt,
mivel a német mise is csak online lett megtartva. A megemlékezéseket sajnos el
kellett engedni, de a kitelepítés 75. évfordulója alkalmából a koszorúzást a 6
emlékhelyen szűkebb körben megtartottuk. A 75. évforduló alkalmából festett
egy szimbolikus képet Selley Mária a német közösségnek emlékbe. Így a
Megemlékezést, az Emlékezést, ha szerényebben is, de megtartottuk.
Márc. 15. ünnepség is elmaradt, csak magányos koszorúzás volt.
Márc. 27. tervezett köz meghallgatás is elmaradt.
Május közepétől / 18. /lassan, szigorú óvintézkedések mellett, de kezd
beindulni az élet.
A nemzetiségi tájház átrendezésre kerül, új nevet is kap. Pomázi Örökség
Tájház. A berendezés ill. a hagyatékok újra rendezéséhez segítséget kértek és
mi ezt vállaltuk. A rendelkezésre álló tárgyakat, eszközöket stb visszarendezzük
korábbi fotók alapján.
Első közösségi rendezvény május 29. Klubnap- újra benépesült a közösségiház.
Május 29. 17 óra a PNNK Egyesület Beszámoló Közgyűlése előadó
Sztrányayné Dr.Striegler Rosemarie elnök és Gazdasági Pénzügyi vezető
Polonkai Zsuzsa.
Június 12. XXVIII. Nemzetiségi Dunakanyar Fesztivál szervező, rendező a PNNK
Egyesület mindenben segíti és támogatja a PNNÖ minden tagja.
Június 18. 17 óra Évzáró a Német Iskolában. PNNÖ támogatja /70 000- Ft /az
évzárót, 6. alkalommal kerül átadásra a német iskola kiemelkedő tanulóinak a
Német Önkormányzat által alapított ,,Akikre büszkék vagyunk ,,díj Varga
Györgyné elnök és Kerékgyártó Éva Oktatási Képviselő adta át a díjat a
tanulóknak.
Június 26. 17 óra PNNÖ Köz meghallgatást tart. utána Klub-nap
Június 27. Pomázi Örökség Gyűjtemény megnyitója.
Július 14. 9 óra PNNÖ Testületi ülés
Július továbbiakban nyári lazítás.
Augusztus 19 - 20. Szent István Király napi ünnepség sorozat.
Aug. 19. 19 óra Búcsú batyus sváb bál. A rendezvényt PNNÖ támogatja és
szervezi is.

Augusztus 28. Klub-nap német közösségi házban.
Augusztus vége Német Iskola Évnyitójára az új elsős gyerekeknek
,,SCHULTÜTE, készítés. Az idén az Önkormányzat tagjai készítik a meglepetést
az új kis nebulóknak / 40 fő/.
Szeptember Iskola kezdés- Évnyitó, köszöntés és az új elsős tanulóknak átadjuk
a meglepetést a ,,Schultüte,,-t ezzel kicsit oldódik az izgalmuk.
Szeptember 16-20 ig Németországi kirándulás elmarad.
Szeptember 25. Pomáz város napja részt veszünk, támogatjuk és közösen
főzünk finom svábos ételt.
Október 3. Nemzetiségi SZÜRET.
Október 8-9 2 nap/ 1 éjszaka PNNÖ szervezésében kirándulás a ,,Sváb sarok,
néven elhíresült az ország nevezetes sváb településére. / Császártöltés,
Nemesnádudvar,/szállás/ Hajós.
Október 16. Hagyományőrző ,,Koch-Tag, Sváb ételt főz a PNNÖ a német
közösség tagjainak.
Október 23. Városi ünnepség.
November- Adventi készülődés.
November 11 Márton napi rendezvények: Iskola, Egyesület, Egyház, PNNÖ
EGYÜTT – Támogatásokat adunkNovember 14. ÉMNÖSZ- GÁLA
Adventi ajándékozás ,,HAGYOMÁNY, 70 évesek és idősebb tagoknak.
Támogatások: Iskola, Óvoda, Egyesület,
Karácsonyi- Mikulás ajándékozás Gyerekeknek
December 29. Előszilveszter - a német közösségi ház nagy termében.

2020 évi Költségvetési feladatok tervezete megvalósultság szerint.:
Bevételek:Működési Támogatás az Önk. működésére : 1 040 000Maradvány összeg 2019 év ről :

570 178-

Feladatalapú Támogatás :

2 359 600-

Bevétel összesen : 3 969778Működésre kiadás: 1 040 000Költségvetési Feladatokra Támogatás : 1 950 391Ezt az összeget a
német Intézmények és a PNNÖ közvetlen hagyományőrző és a német
közösséggel kapcsolatos feladatokra költöttük.
Maradvány összeg 2021 évre: 1 019 387-

2021 évi Költségvetési feladatok tervezete.:
Bevételek: Működési Támogatás Állami B.G.A.Zrt : 1 040 000Maradványösszeg 2020 ról:

1 019 387-

2021 Feladatalapú Támogatás Állami :

2 254 506-

Külön Feladatra Pomáz Város Tám.: 170 000Külön Pályázati Támogatás : 200 000Az 1 040 000-Forint működésre kapott összeget 2021 December végéig
elköltjük.
A feladatalapú támogatást a Támogatói okiratban foglaltak szerint használjuk
fel az intézmények és közvetlen támogatásokra.
Az év elején elmaradt rendezvények miatt kevesebb támogatást adtunk ki.
2021 évben eddig támogatás : 700 000Folyamatban lévő tám. elbírálásra vár: 210 000-+ 200 000- + 290 000-+ 80 000Maradvány összeget kb 600 000- Forintot tervezek erre szükség van a 2022 év
indulásához, mert a tárgy év támogatása mindig később érkezik.
Pomáz, 2021.06.22.

Varga Györgyné
PNNÖ elnök

