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Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testületének 2020.
november 3. napján tartott közmeghallgatásról, mint nyilvános képviselő-testületi ülésről.

Ülés helye:

Sásdi Történeti Téka
7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 4.

Jelen vannak:

Galambosné Wágner Éva elnök, Hermann Istvánná jegyzőkönyvhitelesítő, Kugl József képviselő, 35 fő helyi lakos

Galambosné Wáuner Éva elnök köszöntötte a megjelent lakosságot és a képviselő-testületet.
Megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban, 3 fővel jelen vannak, így az ülés
határozatképes és azt megnyitotta. Felkérte Hermann Istvánnét a jegyzőkönyv vezetésére.
Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalják meg és mivel a két napirendi
pont összefügg, ezért tárgyalják egyben a két napirendi pontot.
Megkérdezte, van-e valakinek más napirendi javaslata?
Miután más napirendi javaslat nem hangzott el, kérte a képviselő-testületi tagokat, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi napirendi pont megtárgyalása mellett döntött:
1./

Beszámoló a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi munkájáról, fontosabb
eseményekről, költségvetésről, 2021. évi tervek
Előadó: Galambosné W ágner Éva elnök

Napirend
1./
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Beszámoló a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi munkájáról, fontosabb
esem én ékről költsék etésről. 2021. évi tervek
Előadó: Galambosné Wágner Éva elnök

Galambosné Wá er Éva elnök elmondta, hogy a tavalyi év vége, mint minden évben,
karácsonyi hangversenyekkel (3/2020. (1.07.) és 5/2020. (1.07.) telt. Részt vettek az általános
iskola, a Közösségi Ház hangversenyén, énekeltek az oroszlói templom karácsonyi ünnepségén
(4/2020. (1.07.), és a Kodály Központban is csodálatos karácsonyi műsort élvezhettek. A
Sásdon első ízben megrendezésre kerülő Ádventi vásáron nekik is volt egy standjuk. A
szilveszteri kocogáson (6/2020. (1.07.) és az újévi sétán (10/2020. (1.30.) is részt vettek
néhányan.
Az év elején együttműködési megállapodást kötöttek Sásd Város Önkormányzatával (9/2020.
(1.30.), és részt vettek a Kultúra Napja (11/2020. (1.30.) alkalmából rendezett ünnepségen.
A pandémia miatt sajnos sok rendezvényük elmaradt. A legfájóbb a „GroBmutters Küche” c.
fesztiváluk elmaradása, amelyre már komoly előkészületek folytak.
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Júliusban elfogadták a 2019-es év zárszámadását 12/2020. (VII.07.). Aláírták az
együttműködési megállapodást a Sásdi ÁMK-val (14/2020. (VII.07.), és egyetértettek a
közművelődési rendelet módosításával (15/2020. (IX.02.), mert ez a nemzetiségi
közművelődési feladatellátást is szolgálja, és elfogadtuk a NNÖ Szervezeti és Működési
Szabályzatát (17/2020. (X.06.).
Megtekintették a Magyarországi Német Színház előadását Szekszárdon. A színházjegyek
42.500 Ft-ba kerültek (18/2020. (X.26.).
Az általános iskola német versmondó versenyén a szavalókat jutalomban részesítették, ennek
költségét, amely 26.000 Ft, az Önkormányzat vállalta (21/2020. (X.26.).
A járvány előtt még néhány bál megrendezésre került. A sásdi sváb bálra 3 150 Ft (19/2020.
(X.26.), a hetvehelyi és a sásdi iskolák jótékonysági báljaira 22.540 Ft-ot költöttek (20/2020.
X.26.). Tombolatárgyakkal támogatták a rendezvényeket.
A klub ablakaira új függönyök kerültek 12.910 Ft értékben (22/2020. (X.26.).
Amint feloldották a nagyon szigorú járványügyi előírásokat a klubban egy összejövetelt
szerveztek meghívott vendégekkel. A vendéglátás összege 54.755 Ft volt (24/2020. (X.26.).
Szerepeltek a Szágyi Német Nemzetiségi Napon (25/2020.(X.26.), és a Tormási Falunapon. A
tormásiaknak 10.100 Ft értékű ajándékkosarat adtak (27/2020. (X.26.).
A halászlé-parti költsége 99.000 Ft volt (26/2020. (X.26.).
Nagy élmény volt a Szekszárdi Német Színház szabadtéri előadása. A jegyek 30.000 Ft-ba
kerültek (28/2020. (X.26.).
Szeptember 18-án részt vettek Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ünnepi
testületi ülésén, amelyen a partnerközségek összekötője August Krivec 5000 Eurót
ajándékozott a városnak, és a civil szervezetek karácsonyi ajándékát is kiosztotta.
Ezt az 5000 Eurót a város a busz vásárlására fordítja. Erre a kis buszra nekik ritkán lesz
szükségük, de a környező falvakkal kötött megállapodás keretében egy nagyobb buszt
biztosítanak részükre, ha szükséges (29/2020.X.26.).
A M odem Falu Programban pályáztak egy jól felszerelt sátorra, amit megnyertek.
Szerepeltek az oroszlói búcsú rendezvényén (30/2020. (X.26.), és részt vettek az Országos
Könyvtári Napok keretében megtartott Író-Olvasó találkozón (31/2020. X.26.).
A Közösségi Házban megtartott Musicel Estre 30 db jegyet vásároltak 60.000 Ft értékben,
amellyel a színházat támogatták (32/2020. (X.26.).
A klub meghívást kapott egy születésnapi partira, amelyre 20.145 Ft-os ajándékot vásároltak
(33/2020. (X.26.).
Részt vettek az október 23-i ünnepségen (34/2020. (X.26.).
A legutolsó feladatalapú támogatásunk 1.650.000 Ft, a működési pedig 1.040.000 Ft volt.
Továbbá elmondta, hogy a 2021-es évre szintén ugyan úgy, ahogy az idei évben is szervezték
a rendezvényeket, kirándulásokat és programokat, de sajnos a koronavírus-járvány miatt
elmaradtak. Bízik abban, hogy a jövő évben ez a veszélyhelyzet megszűnik, mérséklődik és az
Önkormányzat több mindent tud majd szervezni.
Javasolta a testületnek, hogy a 2020. évről szóló beszámolót és a 2021. évi terveket fogadja el.
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása?
Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy szavazzanak.
Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Német Nemzetiséin Önkormám zata Képviselő-testületének
35/2020. (XI.03. i KTH. számú határozata
Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi munkájáról szóló beszámolót és a
2021. évi terveket elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Galambosné Wágner Éva elnök

Mivel több napirendi pont nem volt, Galambosné Wágner Éva elnök megköszönte a
megjelenést és a közmeghallgatást bezárta.

Kmfi.
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Hermann Istvánná
j egy zőkönyv-hitelesítő
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Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. november 3. napján
megtartott közmeghallgatáson, mint nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselők részére.

Galambosné Wágner Éva

Hermann Istvánná

Kugl József

