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Készült: aPápaiNémet Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2022. május 30-
i ülésén, aYárosháza (Pápa, Fő u. 5.) I. emeleti tárgyalóterrnében.

Jelen vannak: Pillerné Fódi Ilona elnök,
Bakos Adél elnökhelyettes,

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztáIyvezető,
Borisz T erézia költségvetési csoporlv ezető,
Dr. Bán Zsőfta köztisztviselő

pdl rrisztián péter,

Horváth Andrea,
Pintér Ádám,
Pintér-Papp Eszter, a pápai Médiacentrum munkatársai.

Drabant András képviselő a távolmaradását bejelentette,

Pillerné Fódi llona elnök
Köszönti a megjelenteket.

Megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülése határozatképes,2 fő képviselő jelen van.
A testület ülését 14.30 órakor megnyitja.

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

Megállapítja, hogy más javaslat nincs, indítványozza a meghívóban jelzett napirendek
elfogadását.

Kéri a testület állásfoglalását a napirenddel kapcsolatban.

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tarlózkodás nélkül a következő határozatothozza:

A Pápai Német Nemzetiségi Onkormányzat Képviselőtestülete a
2022. május 30-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint
hatátozzameg:

1. A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi
gazdálko dás áró l szóló b eszámo ló elfo gadása
Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök

2. A202l. évi pénziigyi ellenőrzések tapasztalatai
Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök

3. Vegyes ügyek



2

1. A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat 202I. évi gazrlá|kodásáról szóló
beszámoló elfogadása
Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök

Pillerné Fódi llona elnök
E lmo ndj a, ho gy az elő terj es ztést áttanulm ány ozásr a me gkapták,

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzásző7ása.

Megállapítj a, ho gy kérdés, hozzászőlás, kiegészítés nincs.

A testület 2 igenszavazatta|, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatothozza,,

,ormányzat a 202l. évi
gazdáIkodásánőI szóló beszámolót az előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően elfogadj a.

2. A 2021.évi pénzügyi ellenőrzések tapasztalatai
Előadó: Pillerné Fódi llona elnök

Pillerné Fódi Ilona elnök
Megkéri dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezetőt, hogy néhány
mondatban foglalja össze az előterjesztést.

Dr. Benkő Krisztina önkormán}rzati és szervezési osztál}uvezető
A pénzügyi ellenőrzések kapcsán elmondja, hogy pozitív megállapításokat tett a belső ellenőr,
megköszöni az Onkorm ány zat együttműködését.

Pillerné Fócii Ilona elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászőlása.

Megállapítj a, ho gy kérdés, hozzászőlás, kiegészítés nincs.

A testület 2 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatothozza:

A Pápai Német Nemzetiségi Önkorrnányzatának
I(épviselőtestülete a 202 l. évi ellenőrzések tapasztalatairól szóló
beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően
elfogadja.

3. Vegyes ügyek

Pillerné Fódi Ilona elnök
Elrnondja, hogy a minden év január második szombatján szokásos Országos Kulturális Gála a
pandémia miatt elrnaradt, ezért azt idénjúnius 18-ra szervezte meg a Magyarországi Németek
Országos Onkonnányzata. Elmondja továbbá, hogy a rendezvényre közös busszal mennek a

többi Pápa környéki önkormányzattal együtt. Javasolja, hogy hozzanak döntést anől,hogy az
utazás költségéhez anemzeliségi önkormányzat 40 ezet forint erejéig hozzájáru|,

A Pápaí Német Nemzetiségi



a

Kéri a testület állásfoglalását a következő határozati javaslattal kapcsolatban:

,,A Pápai Nómet Nernzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2022, június 1B. napjára
tervezett Országos Kulturális Gála elnevezésű rendezvényre történő utazás buszköltségéhez 40
eFt erejéig hozzájárul, melyet a 2022. évi költségvetéséből, a dologi költségek előirányzat
terhére biztosít,"

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és taríőzkodás nélkül a következő határozatothozza,,

A Pápai Német Nemzetiségi Onkormányzat Képviselőtestülete a
2022. június 18. napjára tervezett Országos Kulturális Gála
elnevezésű rendezvényre történő utazás buszköltségéhez 40 eFt
erejéig hozzájárul, melyet a2022. évi költségvetéséből, a dologi
költségek előir ány zat terhére bizto sít.

Határidő: azonnal
F'elelős: Pillerné Fódi Ilona elnök

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szewezési
osztályvezető

Pillerné Fódi Ilona elnök
Elmondja, hogy a Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Közössége
reklárnanyagokat, roll up-ot, asztali zászlőt és molinókat készíttetett minden nemzetiségi
önkonnányzat számáta, melyeket az Önkormányzat átad a Munkácsy Mihály Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolának.

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

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászőlás nincs.

Ezt követően a nelnzetiségi önkormányzat ülését I4.37 őrakorbezárja,

K. rn. f.

il- ,T*&-irn.
Pillemé Fódi Ilona

elnök
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