
PÁPAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 

Szám: A01/118-  28 /2021. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2021. június 23-

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, 

Balláné Pákai Csilla köztisztviselő, 

dr. Bán Zsófia köztisztviselő, 

Takács Krisztina köztisztviselő, 

Buzás Bernadett köztisztviselő. 

 

Balogh Adrienn, Babos Petra és Gulyás Attila, 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 8.00 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: 

 

 

13/2021. (VI. 23.) PNNÖ határozat 

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 

2021. június 23-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

1. Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt hozott elnöki 

döntésekről 

Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök  

 

2. A 2021. évi nemzetiségi nap előkészítése 

Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök  

 

3. Egyházzenei fesztivál előkészítése 

Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök  
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4. A Pápai Városi Óvodák alapító okiratának módosítása 

Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök  

 

5. Vegyes ügyek 

 

1. Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt hozott elnöki döntésekről 

Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök 

 

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

Elmondja, hogy a tavalyi és az idei évben a járványügyi intézkedések következtében nem volt 

annyi rendezvény, és nem történt sok esemény az önkormányzat életében, néhány döntést 

azonban meg kellett hoznia azon időszak alatt, míg nem ülésezhetett a Képvelőtestület, ezeket 

tartalmazza az előterjesztés. 

Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás a megküldött előterjesztéssel 

kapcsolatban. 

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a következő határozati javaslattal kapcsolatban: 

„A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően elfogadja az elnök által, a veszélyhelyzet idején hozott döntésekről 

szóló tájékoztatót.” 

 

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

 

 

14/2021. (VI.23.) PNNÖ határozat 

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja az elnök 

által, a veszélyhelyzet idején hozott döntésekről szóló 

tájékoztatót. 

 

 

2. A 2021. évi nemzetiségi nap előkészítése 

Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök  

 

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

Elmondja, a nemzetiségi nap megrendezését szeptember végére vagy október elejére tervezik. 

Hozzáteszi, idén nehéz lesz fellépőket szervezni, mivel nem tudtak a járvány miatt sokáig 

próbálni a csoportok. A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

csoportjai, valamint néhány környékbeli kultúrcsoport fellépésével számolnak. Emellett az 

elűzetési emlékműnél terveznek koszorúzást. 

Hozzáfűzi, a nemzetiségi nap megtartását a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 200.000 Ft-tal 

támogatja. 

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés nincs. 
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Kéri a testület állásfoglalását a következő határozati javaslattal kapcsolatban: 

„A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2021. évben is megtartja 

hagyományos német nemzetiségi napját, melynek keretében német hagyományőrző kulturális 

bemutatót, a résztvevők számára szeretetvendégséget, valamint az elűzetési emlékműnél 

tartandó koszorúzást tervez.  

 

A Képviselőtestület a rendezvény fedezetét a 2021. évi költségvetése dologi kiadások 

(programok költségei) előirányzata terhére biztosítja. 

 

A Képviselőtestület utasítja az elnököt, hogy a rendezvény megszervezése érdekében tegye meg 

a szükséges intézkedéseket. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Pillerné Fódi Ilona elnök” 

 

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

 

 

15/2021. (VI.23.) PNNÖ határozat 

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 

2021. évben is megtartja hagyományos német nemzetiségi napját, 

melynek keretében német hagyományőrző kulturális bemutatót, a 

résztvevők számára szeretetvendégséget, valamint az elűzetési 

emlékműnél tartandó koszorúzást tervez.  

 

A Képviselőtestület a rendezvény fedezetét a 2021. évi 

költségvetése dologi kiadások (programok költségei) előirányzata 

terhére biztosítja. 

 

A Képviselőtestület utasítja az elnököt, hogy a rendezvény 

megszervezése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Pillerné Fódi Ilona elnök 

 

 

3. Egyházzenei fesztivál előkészítése 

Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök 

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége 

nagyszabású egyházzenei fesztivál megrendezését tervezi, immár második alkalommal Pápán. 

Tekintettel arra, hogy a fellépők felkészüléséhez biztosítani szeretnék a szükséges időtartamot, 

október végére tervezik a rendezvényt, reménykedve abban, hogy az időjárás lehetővé teszi a 

szabadtéri program megtartását.  

Tervük szerint a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai részt vesznek a szervezésben, 

valamint az Önkormányzat pénzügyi támogatást is biztosít a rendezvényhez, a későbbiekben 

megkötendő együttműködési megállapodás alapján. 

 

Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 
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Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés az előterjesztéshez nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a következő határozati javaslatról: 

„A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a Veszprém Megyei 

Német Önkormányzatok Közössége által Pápára tervezett egyházzenei fesztivál megtartásával.  

A Képviselőtestület szervezőmunkával és pénzügyi támogatással is hozzá kíván járulni a 

rendezvény sikeréhez. 

A Képviselőtestület a rendezvény pénzügyi támogatását a 2021. évi költségvetése dologi 

kiadások (programok költségei) előirányzata terhére biztosítja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza az elnököt a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok 

Közösségével kötendő együttműködési megállapodás aláírására, valamint a rendezvény 

előkészítésével kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Pillerné Fódi Ilona elnök” 

 

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

 

 

16/2021. (VI.23.) PNNÖ határozat 

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 

egyetért a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége 

által Pápára tervezett egyházzenei fesztivál megtartásával.  

 

A Képviselőtestület szervezőmunkával és pénzügyi támogatással 

is hozzá kíván járulni a rendezvény sikeréhez. 

 

A Képviselőtestület a rendezvény pénzügyi támogatását a 2021. 

évi költségvetése dologi kiadások (programok költségei) 

előirányzata terhére biztosítja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza az elnököt a Veszprém Megyei 

Német Önkormányzatok Közösségével kötendő együttműködési 

megállapodás aláírására, valamint a rendezvény előkészítésével 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Pillerné Fódi Ilona elnök 

 

 

4. A Pápai Városi Óvodák alapító okiratának módosítása 

Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök  

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

Kiegészítésként elmondja, hogy az alapító okiratból kikerül a német nemzetiségi nevelés, 

tekintettel arra, hogy annak feltételei jelenleg nem biztosítottak az intézményben. 

Hangsúlyozza, amint ismét sikerül teljesíteni a nemzetiségi nevelés feltételeit, úgy visszakerül 

az intézmény által ellátott tevékenységek közé. 
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Kéri a testület állásfoglalását a következő határozati javaslatról: 

„A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Pápai Városi Óvodák alapító 

okiratának módosításáról szóló tájékoztatást tudomásul vette, az abban foglaltakkal egyetért.” 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel foglaltakkal kapcsolatban.  

 

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

 

 

17/2021. (VI.23.) PNNÖ határozat 

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 

Pápai Városi Óvodák alapító okiratának módosításáról szóló 

tájékoztatást tudomásul vette, az abban foglaltakkal egyetért. 

 

 

5. Vegyes ügyek 

 

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy miután a Pápai Városi Óvodák Vajda Péter lakótelepi 

Tagóvodája a Pápai Református Egyházközség működtetésébe került át, szóba került, hogy az 

Egyházközség is szívesen megszervezné az intézményben a nemzetiségi óvodai nevelést, 

amennyiben a feltételeket tudják teljesíteni. Elmondja, hogy ő előzetesen szóban a nemzetiségi 

önkormányzat támogatásáról biztosította az Egyházközséget. 

 

Kifejti, hogy a korábbi döntésekről szóló tájékoztatóban szerepelt a Petőfi Sándor 

Gimnáziumban indítandó német nemzetiségi oktatás, aminek nagyon örülnek, és reméli, hogy 

az ugyanolyan sikeresen fog működni, mint a megyében eddigi egyedüliként a Lovasi László 

Gimnáziumban folyó német nemzetiségi oktatás. 

 

Tekintettel arra, hogy Balláné Pákai Csilla köztisztviselő nyugdíjba vonulása miatt az utolsó 

testületi ülésen vesz részt, megköszöni az elmúlt időszakban végzett közös munkát. 

  

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

 

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Ezt követően a nemzetiségi önkormányzat ülését 8.15 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Pillerné Fódi Ilona Drabant András 

 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő  


