
 

Szakmai beszámoló 

A Vaskúti Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 

Államtitkárság Nemzetiségi Főosztályához Fülöp Attila helyettes Államtitkár Úrhoz. 

Sikeres elbírálás mellett 9.900.000 Ft összegű támogatásban részesültünk a 5598-

2/2018/NEFO azonosítószámú pályázaton, az önkormányzat 1.900.000 Ft ( 19.840 Ft dologi 

kiadások, 1.880.160 Ft beruházás) összegben és a Vaskúti Német Nemzetiségi Általános 

Iskola 6.000.000 Ft összegben interaktív tábla és projektor vásárlásra, valamint a vizes 

blokkok felújítására, a Vaskút-Bátmonostor Német Nemzetiségi Óvoda 2.000.000 Ft 

összegben szekrények és kinti játékok beszerzésére kapott támogatást. 

- Az önkormányzati támogatásból az iskola udvarában 6 db kültéri fitnesz eszköz 

beszerzésére, beépítésére került sor. A gyermekek nagyon örültek neki, hiszen a 

településen ilyen jellegű sporteszközökkel nem találkoztak. Minden szünetben kora 

reggel és késő délután folyamatosan, felváltva használják. 

- Az iskola intézménye 10 db tabletben részesült, mely a mindennapi nevelő-oktató 

munkát segíti, a feladatok online egyéni és csoportos megoldását. 

- Az önkormányzat festékpatront vásárolt a dologi kiadás jogcímén, hiszen a két 

intézményének fenntartása és működése nagyon sok papíralapú dokumentummal jár és 

ehhez szükséges a festék is. 

- Az iskola intézménye a vizes blokkok teljes felújítását elvégezte. Új vízvezeték 

hálózat kiépítésére került sor, új fal és aljzat burkolat cseréje valósult meg, illetve új 

szaniterek és ajtók kerültek felhelyezésre. 

- Az egyik osztályban még egy interaktív tábla projektorral is felszerelésre került. 

- Az óvodában az öltöző szekrények beépítése és 13 különböző szekrény beépítése 

valósult meg a pályázati forrásból. 

- Az óvoda kertjében a székhely óvodában egy Júlia babaház, a bátmonostori óvodában 

egy forgóhinta beépítésére került sor. 

 

Összességében elmondható, hogy mind a településnek, mint a Vaskúti Német Nemzetiségi 

Önkormányzatnak, illetve a fenntartásában lévő Vaskúti Német Nemzetiségi Általános 

Iskolának és Vaskút-Bátmonosotor Német Nemzetiségi Óvodának nagy segítség volt a 

költségeinek fedezetére szolgáló pályázati támogatás, mivel ezt saját erőből nem tudta 

volna megvalósítani. 

 

Ezúton szeretném megköszönni, mind a Képviselő-testület, mind az iskola dolgozói, mind 

az óvoda dolgozói, gyermekei és a község nevében a pályázati támogatást, melyből 

szebbé, otthonosabbá, modernebbé alakult környezetünk. 

 

Vaskút, 2018. október 30. 

       Posgay Erzsébet 

               elnök 


