
PÁPAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 

Szám: A01/112-20/2022. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2022. 

szeptember 5-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 önkormányzati és szervezési osztályvezető, 

Dr. Bán Zsófia köztisztviselő 

 

Gulyás Attila, 

Babos Petra, 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 14.00 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

18/2022. (IX.5.) PNNÖ határozat 

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 

2022. szeptember 5-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

1. A nemzetiségi nap megrendezéséről szóló döntés 

Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök  

 

2. Német nemzetiségi tagozatos, első osztályos diákok Schultüte 

köszöntésével kapcsolatos döntés 

Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök 

 

3. Márton napi vigadalom a Munkácsy Mihály Német 

Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában 

Előadó: Bakos Adél elnökhelyettes 
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4. A Pápai Petőfi Sándor Gimnáziumban történő nemzetiségi 

oktatás támogatásáról szóló döntés 

Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök  

 

5. Pápai Városi Óvodák Nátuskerti Tagóvodájában történő 

nemzetiségi nevelés támogatásáról szóló döntés 

Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök  

 

6. Vegyes ügyek 

 

1. A nemzetiségi nap megrendezéséről szóló döntés 

Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök  

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

Elmondja, hogy a nemzetiségi nap megszervezése folyamatban van, melyet 2022. október 8-án 

rendeznek meg a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában. A 

rendezvényen az iskola német nemzetiségi osztályai, és a herendi Nefelejcs Néptánccsoport 

fognak fellépni, valamint Schultüte csomagok átadásával köszöntik a német nemzetiségi, első 

osztályosok tanulókat. Az esemény fogadással zárul. 

 

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

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés nincs. 

 

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

 

19/2022. (IX.5.) PNNÖ határozat 

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 

2022. október 8. napján tartja meg hagyományos német 

nemzetiségi napját, melynek keretében német hagyományőrző 

kulturális bemutatót, valamint a résztvevők számára 

szeretetvendégséget tervez.  

 

A Képviselőtestület a rendezvény fedezetére 600 ezer forintot 

biztosít a 2022. évi költségvetése dologi kiadások (programok 

költségei) előirányzata terhére. 

 

A Képviselőtestület utasítja az elnököt, hogy a rendezvény 

megszervezése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Pillerné Fódi Ilona elnök 
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2. Német nemzetiségi tagozatos, első osztályos diákok Schultüte köszöntésével 

kapcsolatos döntés 

Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök 

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

Elmondja, hogy az előkészületek folyamatosan zajlanak, Bakos Adél elnökhelyettes a kollégái 

és a nyolcadik osztályos tanulók bevonásával elvállalta a Schultüte csomagok elkészítését.  

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

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

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés nincs. 

 

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

 

20/2022. (IX.5.) PNNÖ határozat 

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 

Schultüte ajándékcsomaggal kedveskedik a Munkácsy Mihály 

Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola német 

tagozatos, első osztályos tanulóinak, melynek átadására 2022. 

október 8. napján, a német nemzetiségi nap keretében kerül sor. 

 

A Képviselőtestület a csomagok elkészítésének fedezetére 200 

eFt-ot biztosít 2022. évi költségvetéséből, a dologi költségek 

előirányzata terhére. 

 

A testület utasítja az elnökhelyettest a rendezvény előkészítésével 

és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  Bakos Adél elnökhelyettes 

 

3. Márton napi vigadalom a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató 

Általános Iskolában 

Előadó: Bakos Adél elnökhelyettes 

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

Elmondja, hogy a Márton napi vigadalmat a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskolában tervezik megtartani az érdeklődő iskolások számára.  

 

Bakos Adél elnökhelyettes 

Elmondja, hogy a negyedik évfolyamosok egy Márton naphoz kötődő projekthetet fognak 

tartani. 

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

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

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés nincs. 

 

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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21/2022. (IX.5.) PNNÖ határozat 

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 

hagyományos Márton napi rendezvényét a Munkácsy Mihály 

Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában, az akkori 

járványügyi helyzetnek megfelelő módon tartja meg. 

 

A Képviselőtestület a kézműves foglalkozások eszközeinek 

beszerzéséhez és szeretetvendégséghez 150 eFt-ot biztosít 2022. 

évi költségvetéséből, a dologi költségek előirányzata terhére. 

 

A testület utasítja az elnökhelyettest a rendezvény előkészítésével 

és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására. 

 

Határidő: azonnal. 

Felelős:    Bakos Adél elnökhelyettes 

 

4. A Pápai Petőfi Sándor Gimnáziumban történő nemzetiségi oktatás támogatásáról 

szóló döntés 

Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök  

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

Elmondja, hogy nagy örömükre szeptembertől felmenő rendszerben elindult a német 

nemzetiségi oktatás a Pápai Petőfi Sándor Gimnáziumban. Az Önkormányzat többször 

egyeztetett a gimnázium intézményvezetőjével, aki azt a tájékoztatást adta, hogy felvették a 

kapcsolatot a Magyarországi Német Oktatási Központtal. A Központ biztosította az intézményt 

arról, hogy minden támogatást megadnak számára. Elmondja továbbá, hogy a képviselőtestület 

előzetes egyeztetései során úgy döntött, hogy az idén a gimnáziumi nemzetiségi oktatás 

támogatását helyezik előtérbe, tekintettel arra. hogy a tavalyi a Munkácsy Mihály Német 

Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola jelentős támogatást kapott a nemzetiségi 

önkormányzattól. 

 

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 Képviselőtestülete 200.000 Ft támogatásban 

részesíti a Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa Alapítványt azzal, hogy a teljes 

összeget a Pápai Petőfi Sándor Gimnáziumban zajló nemzetiségi oktatás javítására használhatja 

fel. A Képviselőtestület a támogatás fedezetét a 2022. évi költségvetése speciális célú 

támogatások előirányzata terhére biztosítja. 

 

A testület utasítja az elnököt, hogy kösse meg a támogatási szerződést, és gondoskodjon a 

támogatás kifizetéséről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Pillerné Fódi Ilona elnök” 

 

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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22/2022. (IX.5.) PNNÖ határozat 

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 

200.000 Ft támogatásban részesíti a Petőfi Sándor Gimnázium és 

Szakközépiskola Pápa Alapítványt azzal, hogy a teljes összeget a 

Pápai Petőfi Sándor Gimnáziumban zajló nemzetiségi oktatás 

javítására használhatja fel. A Képviselőtestület a támogatás 

fedezetét a 2022. évi költségvetése speciális célú támogatások 

előirányzata terhére biztosítja. 

 

A testület utasítja az elnököt, hogy kösse meg a támogatási 

szerződést, és gondoskodjon a támogatás kifizetéséről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Pillerné Fódi Ilona elnök 

 

 

5. Pápai Városi Óvodák Nátuskerti Tagóvodájában történő nemzetiségi nevelés 

támogatásáról szóló döntés 

Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök  

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

Nagy örömére szolgál, hogy két év kihagyás után újraindul a német nemzetiségi óvodai nevelés 

a Pápai Városi Óvodák Nátuskerti Tagóvodájában. Az anyagi támogatáson túl szakmai 

segítségnyújtást is felajánl a tagintézmény számára, hiszen ő maga is német nemzetiségi óvónő.  

 

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

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés nincs. 

 

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

 

23/2022. (IX.5.) PNNÖ határozat 

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 

50.000 Ft támogatásban részesíti a Nátuskerti Óvodáért 

Közhasznú Alapítványt azzal, hogy a teljes összeget a Pápai 

Városi Óvodák Nátuskerti Tagóvodájában zajló nemzetiségi 

nevelés javítására használhatja fel. A Képviselőtestület a 

támogatás fedezetét a 2022. évi költségvetése speciális célú 

támogatások előirányzata terhére biztosítja. 

 

A testület utasítja az elnököt, hogy kösse meg a támogatási 

szerződést, és gondoskodjon a támogatás kifizetéséről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Pillerné Fódi Ilona elnök 
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6. Vegyes ügyek 

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

Elmondja, hogy kapott egy megkeresést, mely szerint a „Mi németek mindig jó magyarok 

voltunk” című filmet az Önkormányzat rendelkezésére bocsátják, melyet szívesen átadnak a 

Pápai Petőfi Sándor Gimnáziumnak és a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató 

Általános Iskolának, valamit az érdeklődők számára egy vetítés megszervezését is tervezik. 

Elmondja továbbá, hogy Pápa Város Önkormányzata meghívta a Pápai Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselőtestületét a Schwetzingen városával fennálló testvérvárosi kapcsolat 

30. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozatra, melyen részt fognak venni, és 

örülnek a meghívásnak. 

 

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

 

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Ezt követően a nemzetiségi önkormányzat ülését 14.10 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Pillerné Fódi Ilona Drabant András 

 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő  


