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IEGYZŐrÖNYV

Készült: aPápaiNémet Nemzetiségi ÖnkormányzatKépviselőtestületének 202l, december
9-i ülésén, aYwoshéna (Pápa, Fő u. 5.) I. emeleti tárgyalótermében.

Jelen vannak: Pillemé Fódi Ilona elnök,
Bakos Adél elnökhelyettes,
Drabant András képviselö,

Dr. Benkő Krisáina önkormrányzati és szervezési osztályvezető,
Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető,
Szalai Krisáina gazdasági osztályv ezető,
Dr. Bán Zsófia köztisáviselő,

Horváth Andrea,
Babos Petra,
ÉOt Krisztián Péter, a pápai Médiacentrum munkatársai.

Pillemé Fódi llpn+ ellök
Köszönti a megielenteket.

Kéri, hogy egy perces néma felállással emlékezzenek meg Wágenhoffer Koméliáról, a
Veszprém Megyei Német Önkormanyzatok Közösségének regionális irodavezetőjéről, aki
nemrég hunyt el.

Megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormtínyzat ülése hatfuozatképes, 3 íö képviseló jelen van.
A testület ülését 14.00 órakor megnyitja.

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy a meghívóban jelzetteken kívül van-e más napirendi
javaslatuk.

Megállapítja, hogy más javaslat nincs, indítványozzaanapitend elfogadásat.

Kéri a testület állásfoglalását a napirenddel kapcsolatban.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ őhatfuozatothozza:

A Pápai Német Nemzetiségi Képviselőtestülete a
az alábbiak szerint202l. december 9-i ülésének napirendjét

hatfuozzameg:

1. A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi
munkatervének elfo gadása
Előadó: Pillemé Fódi Ilona elnök
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2. A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat 202l, évi
költségvetéséről szóló 2l202l. (I.15.) PNNÖ határozat
módosítása
Elóadó: Pillemé Fódi Ilona elnök

3. Belső ellenőrzési ütemterv elfogadása

Előadó: Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

4. Pápa Város Önkormányzata Szolgá|latástervezési
Koncepciój ának véleményezése
Előadó: Benecz Rita szociális és közigazgatási osúá|yvezető

5. A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató

Általános Iskolában folyó nemzetiségi oktatás támogatástíról

szóló döntés

Élőadó: Pillerné Fódi Ilona elnök

6. Beszámoló a Márton napi vigadalomról a Munkácsy Mihály
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általanos Iskolában

Élőadó: Bakos Adél elnöküelyettes

7. 202212023. tanévre az általános iskolak körzetének

tervezésével kapcsolatos egyetértési j og gyakorlása

Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök

8. Vegyesügyek

1. A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022, évi munkatervének
elfogadása
Előadól Pillerné F'ódi Ilona elnök

Pillerné Fódi Ilona elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászó|ás, kiegészítés nincs.

A testület 3 igen szavazatta|, e||enszavazatéstattőzkodás nélkül a következőhatfuozatothozza:

Képviselőtestülete a

2022. évi rnunkatetvétaz 1. számrt melléklet szerint jóváhagyja.

Haíáridő: 2022. december 31.
Felelős: Pillemé Fódi llona elnök

A Pápa Német Nemzetiségi



2. A Pápai Német Nemzetiségi Önkorm ányzat 202t,évi köttsógvetéséről szóló
2t2021. (I.15.) PNNÖ határozat módosítása
Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök

Pillerné Fódi Ilona elp§k
Elmondja, hogy a költségvetés módosítására azért volt szükség, mert a Munkácsy Mihály
Német Nemzetiségi Áttatanos Iskolában folyó nemzetiségi oktatást szeretné az Önkormanyzát
támogatni, tekintettel arra, hogy a2020. évi feladatalapú támogatásból ez megvalósítható.

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászőlása.

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászőlás, kiegészítés az előterjesáéshez nincs.

A testiilet 3 igen szavazattal, ellenszavazatés tartózkodás nélktil a következő tntÁrozatothozza:

35/2021. (XII.9.) PNNÖ hptáTozat
A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a
202l. évi költségvetés módosítása kapcsán a következő döntést
hozza:

t. Az előterjesztés alapján a 2l202t. (I.15.) határozattal
elfogadott 202t. évi költségvetését M alábbiak szerint
módosítja:
költségvetési bevétel: 3.972 eFt
költségvetési kiadás: 3972 eFt

A 2020. évi maradvány összege a feladatalapú költségvetési
támogatásból szfumazik, melynek összege 1.417 eFt.

Összességében a 202t. évi költségvetés ftiösszege 3.972 eFt.

Bevételek kiemelt előirány zaton ként :
adatok ezer forintban

1.1 Intézményi működési bevételek :

2.I.2. Önkormány zatok költségvetési támogatása:
- központosított előirányzat

3.1. Tárgyi eszközök, immateriáli s j avak értékesítése : -

J.J. Pénzügyi befektetések bevételei :

4.LI OEP-től átvett működési célú pénzeszközök:
4.I.2. Egyéb támogatásértékű működési célú pétueszközátvétel:

- működési célú támogatás
- feladatalapú támogatás
- pályázati támogatás nemzetiségi nap
- pályázati támogatás téli ünnepek

1.040

1.1 15

200
200

4.2.1 OEP-től átvett felhalmozási célú pe.átvét.:

4.2.2. Egyéb felhalmozási célú pe. átvét.:
5.1.

5.2.1.

Működésicélúpénzeszközátvételállamháztartásonkívülről
Felhalmozásipénzeszközátvételállaíúáúaírásonkívülről
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6. Támog., kölcsön visszatérül., értékpapír ért., kibocsát. bev.:

8.1. Előző évi pétumatadvány igénybe vétele : |.4I7

Bevételek összesen 3.972

kiadások kiemelt t:

l Személyijuttatások: 440

) Munkaadókat terhelő j árulékok: 68

J. Dologi kiadások:

(nemzetiségi nap, téli iinnepek, egyéb programok költségei)
3.084

4. Ellátottak juttatásai :

5. Speciális célú támogatások: 280

6. Felúiítások:

7. Beruházások:

8. Egyéb felhalmozási támogatások:

9.

10,

Tartalék
kiadások összesen:

100

3.972

ll Költségvetési támogatás

Létszám:

t. Az áIlanthéúafiásról szóló 20IL évi CXCV. törvény 24. §

alapjén a 202l. évi költségvetés mellékletei :

a) A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat múködési és

felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2021. évi
előitányzata mérleg rendszerben (1. számú melléklet)

b) A Pápai Német Nemzetiségi Önkormanyzat2}2|. évi eredeti

előir ány zat fe lhasznál ás i terve (2. számí me l l ékl et)

c) A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat - többéves

kihatással játő döntéseinek számszerűsítése évenkénti

bontásban és összesítve (3. számú melléklet)
d) A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat múködési és

felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató

mérleg 202I-2024. évekre (4. száműmelléklet)
e) A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021,. évi

költségvetési egyenleg összegének bemutatása (5. számű

melléklet)

2. A költségvetés tervszámait a nemzetiségi önkorrnányzat a

kötelező feladatokra fordítja, önként vállalt és államigazgatási
feladatokat nem lát el.

AnemzetiségiönkorrnányzatnakáItalairányítottköltségvetési
szerve nincs.

Költségvetési hiány a költségvetésben nincs, annak belső,

illetve kül s ő ftnanszir ozásara szo 1 gáló fi nans z ír ozási bevétel i
előir ány zatot nem kel l bizto sítani.

J.

4.
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5. A költségvetési év fejlesáési céljainak megvalósuláséhoz a
Magyarország gazdaságí stabilitásáról szóló 20lL évi
CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteket nem keletkeáetnek.

6. A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képvi se lőtestül ete a j őv éhagyott kiemelt eIőfu ány zatok közötti
átcsoporto sítás j o gát minden esetben fenntartj a magának.

A képviselőtestület utasítja az elnököt, hogy az elfogadott
költségvetésihatározatalapjánazelőkányzaloknyilvántartásba
vételéről gondoskodj on.

Határidő: folyamatos
Felelős: Pillemé Fódi Ilona elnök
Dr. Benkő Krisztina osztáIyvezető
Borisz T eÉzia csoportvezető

3. Belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
Előadó : Borísz T er ézia költségvetési cs op o rtv ezatő

pillerné Fódi Ilona elnök
Elmondj 4 ho gy az ezzel kap cso l ato s előterj e sáést áttanulm any ozták.

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászőlása.

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászőlás, kiegészítés az előterjesáéshez nincs.

A testíilet 3 igen szavazaítal, ellenszavazaíés tartózkodrás nélkül a követkeó hatÁroratothozza:

Képviselőtestülete a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370l20ll.(XII.3l.) Korm. rendelet alapján a
2022. évi belső ellenőrzési ütemtervet az L szétmú melléklet
szerint jóváhagyja azzal, hogy az abban foglalt feladatokat a
Pápai Polgármesteri Hivatal külső szakértő útján lássa el, és
annak eredményéről 2023. február 28-ig tájékoáassa a
Képviselőtestületet.

Hataridő: avizsgálatlezárására: 2022.december 31.
a beszámoló elkészítés&e: 2023. február 28.

Felelős: Pápaváros jegyzője

A Pápai Német Nemzetiségi
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4. Pápa Város Önkormán yzata Szolgáltatástenezési Koncepciójának
véleményezése
Előadó: Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető

Pillerné Fódi llona elnök
Elmondja, hogy a Koncepciót megkaptrik. MegkérdeziBenecz Rita szociális és közigazgatási
osztáIyvezetőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Benecz Rita szociális és közigazeatási osztályvezető
Elmondja, hogy 2019-ben is tárgya|ta a Nemzetiségi Önkormányzat a Koncepciót, melyet
kétévente kell felülvizsgálni. A szolgáltatások és atámogatások körében nem történt változás.

Az elmúlt idöszakban a szociális szférában a többletforrások jelentós tészét a pandémiás

helyzetre való tekintettel a szociális intézményekben lévő eszközök beszerzésére fordították.

Az Önkormányzat kasszája e tekintetben felttlről nyitou volt, tehát valamennyi támogatást

megkaphattakazéintettintézmények annak érdekében, hogy megfelelően tudjanak védekezni

a jfuvány ideje alatt. Az Önkormányzat egyéb támogatási rendszere csak annyiban változott,

hogy azegyhánismételten belépett azellátásikörbe, hiszen óvodában is történt fenntartóváltás.

Országos tendencia, hogy az egyház is szerepet kap mind az oktatási mind a szociális
intézmények fenntartásában, hiszen sokkal jobb ftnanszitozással tudják ellátni a feladatot.

Pillerné Fódi Ilona elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-o valakinek kérdése, hozzászőIása.

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászőIás, kiegészítés az előterjesáéshez nincs.

Kéri atestiilet állasfoglalésáíakövetkeá haíÁrozatíjavaslattal kapcsolatban;

,,A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete Pápa Város Önkorrnanyzata

Szolgfitatástervezési Koncepciójának felUlvizsgá|atáról szóló előterjesáést megtárgyalta, azt
pápa Vfuos önkormányzata Képviselőtestületének véleményezési jogkörében eljárva

elfogadásra j avasolj a.

A Képviselőtestület utasítja az elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa Pápa város

polgárrnesterét.

Határidő: azonnal
Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnökoo

A testiilet 3 igen szavazattal, ellenszavazatés tartózkodás nélkiil a következő Intározatothozza:

Á rapai Német Nemzetiségi Önkorm ány zat Képviselőtestülete
Pápa Város Önkotmányzata Szolgáltatástervezési
Koncepciójának feltilvizsgálattáról szóló .. elöterjesztést
megtfugyaita, dú. Pápa Város Önkormányzata
Képviselőtestületének vélernényezési jogkörében eljárva
elfogadásra j avasolj a.

A Képviselőtestület utasítja az elnököt, hogy a döntésről

tájékoztass a P ápaváros polgármesterét.

Hataridő: azonnal
Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök
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5. A Munkócsy Mihály Német Nemzetisógi Nyelvoktató Általános Iskolóban folyó
nemzeti§égi oktatás támogatásáról szóló döntés
Előadó: Pillerné F'ódi llona elnök

Pillerné Fódi Ilonp elp§k
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-o valakinek kérdése, hozzászőIása
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászőlás, kiegészítés az előtetjesztéshez nincs.

Kéri atestiilet álásfoglalásárakövetkező határozati javaslattal kapcsolatban:

,,A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 150,000 Ft tárnogatásban
részesíti A Kertvárosi Gyermekekért Alapífutányt azzal, hogy a teljes összeget a Munkácsy
Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általárros Iskolában tanulók német nemzetiségi
oktatásával kapcsolatos feltételek javítása érdekében használhatja fel. A Képviselőtestület a
juttatás fedezetét a 2021,. évi költségvetése speciális célú támogatások előitányzata terhére
biztosítja.

A testület utasítja az elnököt, hogy kösse meg a támogatási szerződést, és gondoskodjon a
j uttatás kifi zetéséről.

Határidő: azowtal
Felelős: Pillemé Fódi Ilona elnök"

Atestiilet 3 igen szavazaíta|oellenszavazatés tartózkodás nélkü akövetkeá lntÁrozatothozza:

Képviselőtestülete
150.000 Ft támogatásban részesíti A Kertvárosi Gyermekekért
Alapítványt azzal, hogy a teljes ös,szeget a Munkácsy Mihály
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Altalános Iskolában tanulók
német nemzetiségi oktatásával kapcsolatos feltételek javítása
érdekében használhatj a fel.

A Képviselőtestület a juttatás fedezetét a2O2t. évi költségvetése
speciál is célú támo gatások előfu ány zata terhére bizto sítj a.

A testület utasítja az elnököt, hogy kösse meg a támogatási
szetódést, és gondoskodjon a juttatás kifizetéséről.

Határidő: azomal
Felelős: Pillemé Fódi Ilona elnök

6, Beszámoló a Márton napi vigadalomról a Munkócsy Mihály Német Nemzetiségi
Nyelvoktató ÁhaHnos Iskolában
Előadó: Bakos Adél elnökhelyettes

Pillerné Fódi Ilonp, elnök
Elmondja, hogy az őszi rendezvények közíil a Márton napot sikerült megtartani. Felkéri Bakos
Adél elnökhelyettest, hogy számoljon be a Márton napi vigadalomról.

A Pápai Német Nemzetiségi



8

Bakos Adél elnöküelyettes
Elrnondja, hogy nagyon jól sikerült a rendezvény, annak ellenére, hogy a járványügyi

szabályokat betartva os ztályszimen tartották meg, azonban így is köriilbelül 300 tanulót érintett.

Az egészhét a Márton napról szólt, tulajdonképpen egy projekt hétté alakult. Szebbnél szebb

alkotások készültek a rajzórákon, illetve a délutáni napközis foglalkozásokon. November 11-

én az egész nap ennek a jegyében telt, libalakomával, lámpások készítésével. A lámpás

felvonulást is osáályszinten tartották meg. Annak ellenére, hogy nem tudtak az au|ában

összegyűlni a gyerekek, így is nagy sikere volt, még a felső tagozatosok is csatlakoztak. Nagy
sikert aratott a libalinzer és a libazsíros kenyér. Élmondja, hogy 40 ezer forintot költöttek az
élelmiszerekre, 60 ezer forintot pedig a barkácseszközökre.

Pillerné Fódi llona elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászőlása.

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászőlás, kiegészítés a beszámolóhoz nincs.

A testtllet 3 igen szavazaíá, ellenszavazatés tartózkodás nélkiil a következő hatÁrozatothozza:

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a
ir,tunkácsy Mihály Német Nemzetiségi Általános Iskolában
megtartott Márton napi vigadalomról szóló beszámolót elfogadja.

7,202212023. tanévre az általános iskolák körzetének tervezésével kapcsolatos
egyetértési j og gyakorlása
Előadó: Pillerné F'ódi Ilona elnök

Pillerné Fódi Ilona elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzásző|ása.

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászőIás, kiegészítés az előtedesztésheznincs.

A testiilet 3 igen szavazaítal, ellensmvazatés tartózkodrás nélkü a következő határozatothozza:

Képviselőtestülete
egyetért azza|, hogy a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola beisko|ázásiterülete - a nemzetiségi
nevelési-oktatási feladatok ellátása tekintetében - Pápa város
telj es közig azgatási területére terj edj en ki.

Utasítja az Elnököt, hogy a Képviselőtestület döntéséről
tájékoztass a a P ápai Tankerületi Központot.

Határidő: 2022. február 15.

Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök
Dr. Benkő Krisztina önkorrnányzati és szervezési
osztáIyvezető

A Pápai Német Nemzetiségi
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Vegyes iigyek

PiJlemé Fódi Ilp+a,,e,lpök
Elmondja hogy a következó tanérrtől aPápai Petőfi Sandor Gimnáziumban német nemzetiségi
tagozat fog indulni felmenö rendszerben, ötéves képzés formájában. Amint ezaképzés elindul,
az Önkormányzat messzemenőkig támogatni fogja aú., Hozzáteszi, hogy a jövő hét szerdara
terveznek egy találkozót a gimnénium igazgatőjával, a megyei elnökkel, Schindler Lász|őval,
aki a veszprémi Lovassy Lászlő Gimnázium nemzetiségi tagozaténak a vezetője, illetve
korábban ő volt a Magyarországi Németek Országos Örrkormányzata Ol<tatási Bizottságának
az elnöke, jelenleg ő aszewezet elnöke, nagy tapasáalatokkal rendelkezik Qzeíatéren.

Elmondja, hogy a Luminosa Filmet megbíúák azzal, hogy a varosban zajlő namzetiségi
okíatással-neveléssel kapcsolatban készítsen egy ismeretterjesáő filmet. Ez az idén már
valószínűleg nem fog megvalósulni, januarban viszont szeretnék elkészíttetni annak érdekében,
hogy népszenísíteni tudják aPápai Petőfi Sándor Gimnázium újonnan induló tagozatát.

Elmondja továbbá, hogy a 202l-ben kapott működési támogatás egy részét tiszteletdíj
kifizetésére szeretnék szánni.

Megkérdezi, hogy az enől késziilt előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
hozzászőIása.

Megállapítja, hogy kérdés, hoz.zászőIás, kiegészítés az előterj esztésheznincs.

Atestület 3 igen szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül akövetkezőhatátozatothozza:

A Pápai Német Nemzetiségi Önkorm ány zat Képviselőtestülete
202I. évi költségvetéséből, a személyi juttatások előirányzata
terhére, 202l.junius 23. és 202l. december 3 1. közötti időszakra
vonatkozóan képviselői tészére, az alábbi összegű egyszeri
tiszteletdíj at állapítj a meg.

Pillerné Fódi llona elnök
Bakos Adél elnökhelyettes
Drabant András képviselő

bruttó 180.000 Ft+SZHA
bruttó 120.000 Ft+SZHA
bruttó 50.000 Ft+SZHA

A Képviselőtestület utasítja az elnököt, hogy a tisáeletdíj
kifizetése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Hataridő: azonnal
Felelős: Pillemé Fódi Ilona elnök

PillernÉ Fódi Ilona elnök
Elmondjq hogy a pandémiás he|yz-etmíatt az előadók nem tudtak felkészülni a december 10_
rctewezetí adventi hangversenyrc, ezért azt az idén nem tartjárk meg.
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Bakos Adél elnökhelyettes
Elmondja, szeretné megkeresni a Holló Szítűázat, hogy online előadás vásárlására van-e

lehetőség, mert akkor a diákok ezt az ünnepek előtt osztálykereteken belül meg tudnák
tekinteni.

Pillerné Fódi Ilona elnök
Megkérdezi van-e kérdés, észrevétel, további információ, amit szükséges megtárgyalni.

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászőlás nincs.

Ezt követően a nemzetiségi önkormányzat ülését 14.20 őrakor bezárja.

a"-" +'CI-1 J"
Pillerné Fódi llona

(^,hlnú
K. m. f.

Drabant András
j egyzőkönyv-hitelesítő



Jelenléti ív

a Pápai Német Nemzetiségi Önkorm ányzat

2021. december 9-i ülépére

Pillerné Fódi Ilona elnök

Bakos Adél elnökhelyettes

Drabant András képviselő

Mcgblygltaki

Dr. Nagy Ktisztina jegyző

Dr. Benkő Krisztina osztá|yvezető

Benecz Rita osáályv ezető

B orisz T erézia csoportvezető

Dr. Bán Zsőfta köztisztviselő
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