
pÁp,at NÉmnT NEMzErtsÉu óNronwírvyzAT

Szám: A01/112-412022.

JEGYZŐKÖNYV

Késziilt: aPápaiNérnet Nemzetiségi ÖnkormányzatKépviselőtestületének2022, február 15-

i ülésén, a Városháza (Pápa, Irő u. 5.) I. emeleti tárgyalótermében.

Jelen vannak: Pillerrré Fódi Ilorra elrlök.
Bakos Adól ehrökl-relyettes,
Drabarrt Anclrirs kópviscló,

Dr. Benkő Krisztina önkorrrrányzaíi és szervezési osztályvezetŐ,
Borisz T erézia költségvetési csoportv ezető,
Dr. Bán Zsőfta köztisztviselő

Pillerné Fódi Ilona elnök
Köszönti a rnegjelenteket.

Megállapída, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülése határozatképes, 3 fő képviselő jelen van.

A testület ülését 15.00 órakor megrryitja.

Megkérdezi a .ielenlévőket, lrogy a rr-regl,tívóban .ielzetteken kíviil van-e más napirendi

iavaslatuk.

Megállapítja, hogy nrás.iavaslat nitrcs. irrdítványozzaanapirerrd elfogadását.

Kéri a testület állásfoglalását a napirenddel kapcsolatban,

A testület 3 igen szavazaííal ellenszava zat és tartózkodás nélkül a következ ő határozatothozza:

A Pápai Német Nemzetiségi tmányzat Képviselőtestülete a
az alábbíak szerint2022. í-ebruár 15-i ülésének napirendjét

határozza meg:

1. A I'ápai Nérrret Nemzetiségi Önkormányzaí 2022, évi
kö l tsógvetésóről szóló batár ozat elfogadása
I]lóadó: Pillerné Fódi Ilona elnök

2. Vegyes ügyek
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1. A Pápai Német Nemzetiségi Önkorm ányzzlt 2072. óvi költségvetéséről szóló
határozat elfogadása
Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök

Pillerné Fódi Ilona elnök
Elmondja, hogy 2022, évre azÖnkormány zat 1.040.000,- Ft működési tárnogatásban részesült,
mely összeg bekerült a2022, évi költségvetésbe.

Dr. Benkő Krisztina önkormárr)rzati és szervezési osztál},vezető
Elmondja, hogy az Önkormányzat három páIyázat sikerességéről kapott értesítést, azonban
tekintettel arra, hogy a támogatói okiratok még nem érkeztek meg, jelen költségvetés-
tervezetben nem szerepelnek ezek az összegek.

Pillerné Fódi Ilona glrrQll
Elmondja, hogy a kislilm elkészítésére bcriyújtotI pálytizttIuk trem nyert, azt íbrráshiárryra
hivatkozva elutasították. A szépkiejtési versenyle 200. 000,- Iit, a nemzetiségi napra 400.000,-
Ft, a téli ünnepekre pedig 300. 000,- Ft, támogatást kaptak.

pillerné Fódi Ilona elnök
Megkérdezi, hogy a napirerrdde1 kapcsolatban vatr-c valakirlek kérdése, hozzászőlása.

Megállapítj a, ho gy kérdé s, hoz,zászőlás, kie gészítés ni ncs.

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

2/2021. (II.15) PNNÖ hatrirozat
A Pápai NórrTet Nernzetisógi Önkorrrrárryzat l(épviselőtestülete a
Pápai Nónrct Nerrrzetisógi Örrkornr ányzat 2022. évi
költségvetését az alábbiak szerint fbgadja el

Bevételek lriem clt előir ány zato n kónt :

aclatok ezer íbrintban

i.l Intézményi működési bevételek:
2,|.2. Onkornrány zatok költségvetési támogatása:

- központos ított e|őir ány zat
3.1 Tárgyi eszközök, immateriális iavak értékesítése:
J.J. Pénzüeyi befektetések bevételei :

4.Ll OEP-től átvett működési célú pénzeszközök:
4,1.2. E gyéb tám o gatásértókűr rrrúikö dés i cél ú pénz,eszk() z, iitrlétc l :

- rnűködési célír tárnogatás 1.040
4.2.I OEP-től átvett felhalmozási célú pe.átvét.:
4.2.2. Esvéb felbalmozási célú pe. átvét.:
5.1.
5.2.I

Működési célú pénze szköz átvétel államháztaft ás on kívül rő l
F e lhal mo zás i p énze s zk ö z átv étel államháztartás o n kí v ü 1 rő l

6. Támogatás, kölcsön v sszatériil., értékpapír ért., kibocsirt. bev
7.1 EIőző évi rnaradvány génybevétele rr-riiködési cól ra: 1,769

8. Bevételek összesen 2.809



Kiadások kiemelt előirányzatonként:

l szenrélyi irrttatirsok :
500

2, Munkaadókat terhelö i árrrlékok: 60

J. Dologikiadások:
- Programok költségei (szépkiejtési verseny,

nern zetisé gi találkoző,
Márton rrapi i.inrrepség,

aclventi harrgverserry stb.)

1,899

4. I]l látottak i Lrttatásai :

5. sneciális célúr tárnosatások: 250

6. Felúiítások:
7. Berulrázások:

8, Esvéb felhalmozási tárrrogatások:

9. Tartalék: 100

10. kiadások összesen: 2.809

1i Költségvetési tániogatás
Létszárrr:

1. Az áIlamháztaftásrőI szőló 2011. évi CXCV. törvény 24. § alapján a2022. évi koltségvetés

mellékletei:
a) A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú

bevételeinek és kiadásairrak 2022. évi előirányzata mérleg rendszerben (1. számú

melléklet)
b) A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat

fellrasználási terve (2. számí melléklet)
c) A Pápai Német Nenrzetiségi Önkornrányzat - többéves kihatással járó döntéseinek

számszerűsítése éverrkérrti bontásban és összesítve (3. számir melléklet)
d) A PápaiNérnet Nelrrzetiségi Örrkormányzat műlködési és fellralrnozási célú bevételek

és kiaclások alakrrlását bcnrutató rnérleg 2022-2025. évekre (4, számű melléklet)

e) A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi koltségvetési egyenleg

összegének bemutatása (5. számú melléklet)

2, A költségvetés tervszámait a nemzetiségi önkorrnányzat aköte|ező feladatokra fordítja,

önként vállalt és államigazgatási feladatokat rrem lát el.

3. A nenrzetiségi önkormányzatnak álta|a irányított költségvetési szerve nincs.

4. Költségvetési hiány a költségvetésberr nincs, annak belső, illetve külső ftnanszirozásáta
szol gál ó íjnanszírozási bevétel i előir ány zatot nem kel l bizto sítani.

5. A költsógvetési év í'e.jlesztési céljainak rrregvalósr,tlásához a Magyarország gazdasági

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot

keletkeztető iigyleteket l]em keletkeztetrrek.

6. A Pápai Német Nemzetiségi Örrkorrnányzat Képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt
elő tr ány zaíok kö zötti átc soporto sítás j o gát nr irrden esetben f-enntarlj a mag ának.
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A képviselőtestület utasítja az elnököt, hogy az elíbgadott költségvetési határozat alapján az
előirány zatok nyilvántartásba vételéről gondoskodj on.

Határidő: folyamatos
Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök

Dr, Benkő Krisztirra osztályv ezető
Borisz T erézia csoportvezető

2. Vegyes ügyek

Pillerné Fódi tlona gLrqk
Elmondja, hogy az Önkormárryzat első tervezctt progranr.ia a szópkiejtési verseny, melyet a
tavalyi évben a járványügyi lrelyzet miatt nem tartottak lneg. Bakos Adél elnöklrelyettes
felvetette, hogy idén online íbrrnában szervezzék meg a programot. A szépkiejtési verseny
mindig atavaszi szünet előtti utolsó napokban szokott lenrri,

Bakos Adél elnökhelyettes
Javasolja, hogy a szépkiejtési versenyt a,,'Zweíglein" pro.jekt zárőrendezvérryekérrt tartsák meg.
Elképzelhető, hogy addigra enyhül a járványiigyi helyzet, és személyes.ielenlét rrrellett is
megtartható lesz a verseny.

Pillerné Fódi Ilona elnök
Elmondja, hogy a megyei nemzetiségi verseny vers- és prózamondő részét tavaly úgy
szervezték meg, lrogy a versenyzők a felvett anyagokat elirrttatták a zsűrihez, aktk az alap.ján
értékelték az előadásokat. Beszámol tovirbbá arról, hogy a Pápai Petőfi Sirndor Ginrrráziumban
szeptembertől elindul a nérnet rremzetisógi oktatás l'clnlcrrő reticlszerben. F,zzel kapcsolatbarr
tartottak egy rnegbeszélést, melycn a girrrnázium intézrnórryvezető.je is részt vett, valamint
teleíbnon csatlakozott Schindler Lászlő, a Lovassy LászIó Ginrnáziunr intézrnényegység -
vezetője is. Ezen a megbeszélésen elmondta, hogy az Örrkormányzat kiemelt célja a
nenrzetiségi tagozat támogatása, arutak érdekében, lrogy a kulturális tevékerrység és a
hagyományápolás is megí-elelően inclulhassorr el. |>á|yázati támogatirsból tervezték
ltnanszirozni a német nernzetiségi tagozat népszerűsítését szolglrló kisfrlm elkószítésót. Az erre
benyújtott sikertelen páIyázat ellenére is szeretnék, ha elkésziilne ez az anyag, annak költségeit
saját fbrrásból tervezik biztosítani. F,z a kisfilm tartalmazná a Munkácsy Mihály Német
Nemzetiségi Nyelvoktaó 

^halános 

Iskola német nernzetiségi tagozatának bemutatását is.

Megkérdezi van-e kérdés, észrevétel, további információ, amit szükséges megtárgyalni.

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hoz,,zászó|ás nincs.

Ezt követően a nemzetiségi önkortnányz,tlt ülését 1 5.10 órakor beztirja.

-\- 
-. _j: §ü,Pillerné Fódi Ilona
elnök

^fl
\^ J^^^,*_)

Drabant András
j egyzőkönyv-lritelesítő



Jelenléti ív

a Pápai Német Nemzetiségi Önkorm ányzat

2022. február 15-i ülésére

,.5! \ .-\n, t

{l*:..:.....1!}.§.. !....1t"1.Pillerné Fódi llona elnök

Bakos Adél elnökhelyettes

Drabant András képviselő

M§gbíyaüab

Dr. Nagy Krisztirra jegyző

Dr. Benkő Krisztirra osztályv ezető

Borisz ]' eÉzia költségvetési csoportvezető

Dr. Bárr Zsőfia köztisztviselő
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