
Beszámoló a Majsi Német Önkormányzat 2018. évi tevékenységéről 
 
„Pólya Krisztina elnök ismertette a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi tevékenységét, illetve 
a 2019. évi terveiket: 
A Német Önkormányzat a tavalyi évben valamivel több, mint 1,8 millió forinttal gazdálkodott, 
ebből az összegből 964.000,- Ft-ot működési támogatásként és 880.000,- forintot feladatalapú 
támogatásként kapott. 

Alapvető céljaik: 

- Német nemzetiségi hagyományok őrzése, 
- Kultúra ápolása, 
- A német nemzetiség és a német nemzetiségi lakosok érdekeinek képviselete, 
- Nyelv őrzése és tovább adása. 

A 2018-as évben is elvégezték azokat a kötelező feladataikat, amiket a jogszabályok 
megállapítanak – így meghozták a szükséges költségvetési döntéseket, véleményezték az 
iskolai körzethatárokat, gyakorolták egyetértési jogukat az iskolai átszervezés, illetve az 
intézményvezető kinevezése kapcsán, és felülvizsgálták a Majs Községi Önkormányzattal 
kötött együttműködési megállapodást.  

Szokásukhoz híven azonban ezen felül számos további feladatot vállaltak magukra. A tavalyi 
évben került másodszorra megrendezésre a sváb disznóvágás, idén ezt váltotta fel a települési 
önkormányzattal közösen rendezett Majsi Kolbászoló elnevezésű rendezvény, ami a 
visszajelzések alapján is nagyon jól sikerült. Tartottak német nemzetiségi napot is. 

Augusztusban vendégül látták az Echingből érkező vendégeket, akik ezt viszonozva az idei 
évben már szintén vendégül látták az önkormányzat képviseletében érkezőket, illetve egy külön 
utazás alkalmával három tanulót és tanárukat is. 

A Majsi Óvoda és Mini Bölcsőde udvarán lévő játékokból sokat selejtezni kellett, melyek 
pótlásából a nemzetiségi önkormányzat is kivette a részét és vásárolt egy kombinált fajátékot 
az udvarra. A többi játék javítása is sorra került a települési önkormányzatnak köszönhetően. 

Októberben Mária-napi koncert volt, novemberben pedig német nemzetiségi nap a Frey János 
Általános Iskolában, amit szintén a német önkormányzat támogatásával rendeztek meg. A 
decemberi adventi készülődés időszakában az egyik hétvégi programot a nemzetiségi 
önkormányzat támogatásával rendezték meg, emellett a betlehemhez vásároltak hangjátékot, 
hogy hangulatosabb legyen a betlehem és ne kelljen minden évben bérelni azt.  

Az iménti rövid beszámolóban kiemelt programokon, rendezvényeken kívül is számos más 
esemény történt a településen, amihez a nemzetiségi önkormányzat hozzájárult vagy a 
szervezésben segédkezett – így például a nyelvvizsgára készülő gyermekek segítése vagy az 
iskolai és óvodai karácsonyi rendezvények támogatása -, ezek mindegyikét azonban nehéz 
lenne felsorolni. „ 
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