
PÁPAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 

Szám: A01/118-      /2021. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2021. november 

11-i ülésén, a Városháza (Pápa, Fő u. 5.) I. emeleti tárgyalótermében. 

 

 

Jelen vannak: Pillerné Fódi Ilona elnök, 

Bakos Adél elnökhelyettes, 

Drabant András képviselő, 

 

Dr. Benkő Krisztina osztályvezető, 

Dr. Bán Zsófia köztisztviselő, 

 

Horváth Andrea, 

Babos Petra, 

Édl Krisztián Péter, a pápai Médiacentrum munkatársai. 

 

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülése 

határozatképes, 3 fő képviselő jelen van. A testület ülését 9.00 órakor megnyitja. 

 

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

javaslatuk. 

 

Megállapítja, hogy más javaslat nincs, indítványozza a napirend elfogadását. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a napirenddel kapcsolatban. 

 

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

30/2021. (XI.11.) PNNÖ határozat 

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 

2021. november 11-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 

közművelődésről szóló 33/2020. (XII.15.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról szóló …/2021. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése  

Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök 

 

2. Döntés az adventi hangverseny megrendezéséről  

Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök 

 

3. Vegyes ügyek 
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1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közművelődésről szóló 

33/2020. (XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2021. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése  

Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök 

 

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

Elmondja, Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a soron következő testületi 

ülésén módosítja a közművelődésről szóló 33/2020. (XII.15.) önkormányzati rendeletét, melyet 

– az elfogadást megelőzően – a nemzetiségi önkormányzatoknak véleményezni kell. 

 

Megkérdezi Dr. Benkő Krisztina osztályvezető asszonyt, hogy van-e szóbeli kiegészítése az 

előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Dr. Benkő Krisztina osztályvezető 

Elmondja, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának Törvényességi 

Felügyeleti Osztálya 2021. szeptember végén érkezett tájékoztatása alapján törvényességi 

vizsgálatot folytatott a Miniszterelnökség ellenőrzési munkaterve szerint, melynek keretében 

felülvizsgálta Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közművelődésről szóló 

önkormányzati rendeletét. A felülvizsgálat során azt a megállapítást tette, hogy a muzeális 

intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról, és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény előírja a képviselőtestület részére, hogy közművelődési rendeletét előzetesen a 

nemzetiségi önkormányzatok képviselőtestületével meg kell vitatni, azok véleményét ki kell 

kérni. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2020. december 15-én új 

közművelődésről szóló rendeletet alkotott, melyet 2020. december 11-én egyeztetett a Pápai 

Német Nemzetiségi Önkormányzattal. A rendelet-tervezettel a nemzetiségi önkormányzat 

egyetértett. Az egyeztetés tényét a közművelődésről szóló rendelet bevezető részében 

szerepeltetni kell, erről szól a mostani önkormányzati rendelet módosításáról szóló tervezet. 

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

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

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a következő határozati javaslattal kapcsolatban: 

 

„A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének a közművelődésről szóló 33/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló …/2021. (...) önkormányzati rendelet tervezetével – Nek tv. 81. § (1) 

bekezdésében biztosított jogköre keretében – egyetért. 

 

A képviselőtestület utasítja az elnököt, hogy a döntésről Pápa Város Önkormányzatának 

Polgármesterét tájékoztatja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető” 

 

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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31/2021. (XI.11.) PNNÖ határozat 

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének a közművelődésről szóló 

33/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

…/2021. (...) önkormányzati rendelet tervezetével – Nek tv. 81. § 

(1) bekezdésében biztosított jogköre keretében – egyetért. 

 

A képviselőtestület utasítja az elnököt, hogy a döntésről Pápa Város 

Önkormányzatának Polgármesterét tájékoztatja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési 

osztályvezető 

 

 

2. Döntés az adventi hangverseny megrendezéséről  

Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök  

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

Bízik benne, hogy - a vírushelyzetre tekintettel - meg tudják szervezni adventi hangversenyüket. 

A karácsonyi ünnepekre való felkészülésként adventi hangversenyre hívják 2021. december 10-

én a pápai Szent József Kápolnába a pápai és Pápa környéki németeket, ahol a pápai Vajda P. 

ltp-i Tagóvoda nemzetiségi csoportjába járó kicsik, a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola német nemzetiségi tagozatán tanuló diákok, a Gannai 

Asszonykórus, a Teveli Liederschall Dalkör és a Bakonyjákói Nefelejcs Énekkar lép fel, főként 

a Karácsonyhoz kapcsolódó német dalokkal, énekkari művekkel és hangszeres előadásokkal. 

Ez a rendezvényük nagyon népszerű a pápaiak körében, évek óta nagy érdeklődés mellett tartják 

hangversenyüket. A hangverseny végén szerény vendégséggel köszöntik a résztvevőket. 

 

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

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés az előterjesztéshez nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a következő határozati javaslattal kapcsolatban: 

„A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2021. december 10. napján 

tartandó adventi hangverseny megszervezésével egyetért.  

 

A Képviselőtestület az adventi hangverseny költségkeretét 200.000 Ft-ban állapítja meg, mely 

összeget az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében, a dologi kiadásokra előirányzott 

összegből biztosít. 

 

A Képviselőtestület utasítja az elnököt a kulturális nap előkészítésével és lebonyolításával 

kapcsolatos feladatok ellátására. 

 

Határidő: 2021. december 10. 

Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök” 

 

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 



4 

 

32/2021. (XI.11.) PNNÖ határozat 

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 

2021. december 10. napján tartandó adventi hangverseny 

megszervezésével egyetért.  

 

A Képviselőtestület az adventi hangverseny költségkeretét 

200.000 Ft-ban állapítja meg, mely összeget az Önkormányzat 

2021. évi költségvetésében, a dologi kiadásokra előirányzott 

összegből biztosít. 

 

A Képviselőtestület utasítja az elnököt a kulturális nap 

előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok 

ellátására. 

 

Határidő: 2021. december 10. 

Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök 

 

 

3. Vegyes ügyek 

 

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a nemzetiségi önkormányzat működéséről szóló filmnek – 

melynek elkészítésére pályázatot nyújtottak be – elkészült az előzetese, amennyiben nyernek a 

pályázaton, elkezdődhetnek a film készítésével kapcsolatos munkálatok. 

 

Megkéri Bakos Adél elnökhelyettest, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a mai napon tartandó 

Márton napi rendezvényről. 

 

Bakos Adél elnökhelyettes 

Elmondja, hogy a hét a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában 

már a Márton napra való készülődés jegyében telt. A program az osztályokban zajlik, kézműves 

foglalkozásokkal, a gyermekeket vendégül látják zsíros kenyérrel és teával. 

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

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

 

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Ezt követően a nemzetiségi önkormányzat ülését 9.10 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Pillerné Fódi Ilona Drabant András 

 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő  


