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Készült: a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 202L
szeptember 14-i ülésén, a Városháza(Pápa, Fő u. 5,) I. emeleti tárgyalőtermében.

Jelen vannak: Bakos Adél elnökhelyettes
Drabant András képviselő

Dr. Benkő Krisáina osztályvezető,
Borisz T erézia csopoft vezető.
dr. Bán Zsőfta köztisztviselő,

Horváth Andrea, Babos Petra és Varga András, a papai Médiacentrum
munkatársai.

Távolmaradását bejelentette Pillerné Fódi Ilona elnök.

Bakos Adél elnökhel},ettes
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülése
határozatképes, 2 fo képviselő jelen van. A testület ülését i3.30 órakor megnyitja.

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

Megállapítja, hogy más javaslat nincs, indítványozza anapfuend elfogadását.

Kéri a testület állásfoglalását a napirenddel kapcsolatban.

A testület 2 igen szavazattal, ellenszava zat és hrtőzkodás nélkül a következ ő határozatothozza:

18/2021. (IX. 14.) PNNö határozat
A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a
2021. szeptember 14-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint
határozzameg:

1. A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló 2l202L (I.15.) PNNÖ határozat
módosítása
Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök

2. A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskolában folyó nemzetiségi oktatás támogatásáról
szóló döntés
Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök

3. A nemzetiségi nap megrendezéséről szóló döntés
Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök
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4. Német nemzetiségi tagozatos, első osáályos diakok Schultüte
köszöntésével kapcsolatos döntés
Előadó: Pillemé Fódi Ilona elnök

5. Márton napi vigadalom a Munkácsy Mihály Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában
Előadó: Pillemé Fódi Ilona elnök

6. Vegyes ügyek

1. A Pápai Német Nemzetiségi Önkorm ányzat 2021. évi költségvetéséről
sző|ő 2t2021. (I.15.) PNNÖ határozat módosítása
Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök

Bakos Adél elnökhelyettes
Elmondja, hogy a költségvetés módosításáta azért volt sziikség, mert annak összeállításánál a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. áItaI meghirdetett pátyánatokon elnyert összegek még nem
voltak ismertek. A téli egyhazi iinnepekhez kapcsolódó német nemzetiségi programok
elnevezésű páIyazaton kétszánezer forintot nyertek, ebbe három rendezvény tartozik bele, a
Schultüte ajándékok átadása az első osáályos tanulók részére, a Márton napi vigadalom és az
adventi hangverseny. A német nemzetiségi nap megrendezésére kiírt páIyánaton szintén
kétszéaezer forintot nyertek.

Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, kérdés, hozzászőlás az előterjesztéssel kapcsolatban.

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászőlás, kiegészítés nincs.

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és 1arrtőzkodás nélkül a követke ző hatátrozatothozza:

19/2021. űX.14.) PNNö határozat
A Pápa Városi Német Nemzetiségi Önkormanyzat
Képviselőtestülete a202I. évi költségvetés módosítása kapcsán a

következó döntést hozza:

1. Az előterjesztés alapján a 2l202t. (I.15.) határozattal
elfogadott 202I. évi költségvetését az alabbiak szerint módosítja:
költségvetési bevétel: 3.972 eFt
költségvetési kiadás: 3.972 eFt

A 2020. évi maradvány összege a feladatalapú költségvetési
támogatásb őI szátrmazik, melynek összege 1.417 eFt.

Összességében a 202I. évi költségvetés fóösszege 3.972 eFt.



1.1 Intézményi működési bevételek :

2.1.2, Önkormány zatok költségvetési támogatása:
- központo sított előfu ány zat

3.1 T ár gy i eszközök, immateriális j avak értékesítése : -

J.J, Pénzügyi befektetések bevételei :

4.1.1 OEP-től átv ett műkö dési célú pénzes zközök:
4.I.2. Egyéb támogatásértékú működési célú pénzeszközátvétel:

- működési célú támogatás
- feladatalapú trámogatás

- palyazati támogatás nemzetiségi nap
- páIyazati támogatás téli ünnepek

1.040

1.1 15

200
200

4.2.1 OEP-tő1 áttv ett felhalmozási célú pe. átvét. :

A) ) Egyéb felhalmozási célú pe. átvét.:

5.1.

5.2.I
Mtíködésicélűpétueszközátvételállantháúartásonkívülről
FelhalmozásipétweszközáNételállamháztartásonkívülről

6. Támog., kölcsön visszatérül ., értékpapít ért., kibocsát. bev.:
8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele : L417
Bevételek összesen 3.972

Bevételek kiemelt előir ány zato n ként :

kiadások kiemelt előirányzatonként

adatok ezer forintban

l. Az állantháúartásról szóló 20IL évi CXCV. törvény 24 §
alapján a202l. évi költségvetés mellékletei:

a) A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat működési és
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2021. évi
előirányzata mérleg rendszerben (1. számú melléklet)

b) A Pápai Német Nemzetiségi Önkorményzat2O2t. évi eredeti
előirányzatf elhasználásiterve(2.számúmelléklet)

nkcnt:
1 Személyi juttatások: 440
2. Munkaadókat terhelő j árulékok: 68

Dologikiadások:
(nemzetiségi nap, téli ünnepek, egyéb programok költségei)

3.234

4, E l l átottak j utt atás ai :

5. Speciális célú támogatások: 130
6. Felújítások:

7. Beruhiázások:

8, Egyéb felhalmozási támogatások:

9.

l0"

Tartalék
kíadások összesen:

100

3.972
1l Költségvetési trámogatás

Létszám:
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A Pápai Német Nemzetiségi önkormányzat - többéves

kihatással járő döntéseinek számszerűsítése évenkénti

bontásban és összesítve (3. számú melléklet)
A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat múködési és

felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató

mérleg 2021-2024. évekre (4. számúmelléklet)
A Pápai Német Nemzetiségi Önkormanyzat 2021, évi
költségvetési egyenleg összegének bemutatása (5. szálmí

melléklet)

A költségvetés tervszámait a nemzetiségi önkormányzat a

kötelező feladatokra fordítja, önként vá||alt" és áIIamigazgatási

feladatokat nem lát el.

AnemzetiségiönkormányzatnakáltalairányítottkOltségvetési
szerve nincs.

A költségvetési hiány a költségvetésben nincs, annak belső,

illetvekülsőftnanszírozásáraszolgálófi nanszírozásíbevételi
előfu ány zatot nem kell biztosítani.

A költségvetési év fejlesztési céljainak megvalósulásáltoz a

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 20lI. évi

CXCN. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot

keletkeáető ügyleteket nem keletkeztetnek.

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete a jóvahagyott kiemelt előirényzatok közötti

átcsoportosítás j o gát minden esetben fenntartj a magának.

Az elnök utasítja az elnök-helyettest, hogy az elfogadott

költségvetésíhatározata|apjánazelőirányzatoknyilvántartásba
vételéről gondoskodj on.

Határidő: folyamatos
Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök

Bakos Adél elnökhelyettes
Dr. Benkő Krisztina osztályvezető
Borisz T erézía csoportvezető

2. A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató ÁkaHnos Iskolában
folyó nemzetiségi oktatás támogatásáról szóló döntés
Előadó: Pillerné Fódi llona elnök

Bakos Adél elnökhelvettes

ffisyMihá1yNémetNemzetiségiNye1voktatóÁltaIlnosIskolában
huszonegy éve működik a nemzetiségi oktatás, amely nagyon sikeres. HozzáteszÍ, hogy a
rertvároii Gyermekekért Alapítványon keresztül százezer forinttal javasolja támogatni a

nemzetiségi oktatást.

c)

d)

e)

J.

4.

5.
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Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hoz,zászóIás, kiegészítés.

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászőIás, kiegészítés nincs.

Kéri a testiilet állásfoglalását a következőhatározati javaslattal kapcsolatban:
,,A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 100.000 Ft támogatásban
részesíti A Kertvarosi Gyermekekért Alapítványt azzal, hogy a teljes összeget a Munkácsy
Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában tanulók német nemzetiségi
oktatásával kapcsolatos feltételek javítása érdekében használhatja fel. A Képviselőtestület a
juttatás fedezetét a 202t, évi költségvetése speciális célú támogatások e|őfuényzata terhére
biztosítja.

A testület utasítja az elnököt, hogy kösse meg a támogatási szerződést, és gondoskodjon a
j uttatás kifi zetéséről.

Hataridő: azowtal
Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök"

A testület 2 igen szavazattal, ellens zavazat és l'prrtőzkodás nélkül a következ ő határozatothozza:

Képviselőtestülete
100.000 Ft támogatásban részesíti A Kertvárosi Gyermekekért
Alapitványt azzal, hogy a teljes összeget a Munkácsy Mihály
Német Nemzetiségi Nyelvoktatő 

^|talános 
Iskolában tanulók

német nemzetiségi oktatásával kapcsolatos feltételek javítása
érdekében használhxja fel. A Képviselőtestület a juttatás
fedezetét a 2021. évi költségvetése speciális célú támogatások
előir ány zata terhére bizto sítj a.

A testület utasítja az elnököt, hogy kösse meg a támogatási
szer ző dést, és gondo skodj on a j uttatás kifi zeté sérő l.

Határidő: azonnal
Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök

3. A nemzetiségi nap megrendezéséről szóló döntés
Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök

Bakos Adél elnökhelyettes
Reméli, hogy az aktuális járványügyi helyzetalakulásától fiiggően, október 9-én, anemzetiségi
kórustalálkozőval egybekötve, a Petőfi Sándor Gimnázium aulájában meg tudják tartani a
nemzetiségi napot, kulturális programmal és közös vacsorával

Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászőlás, kiegészítés.

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászőlás, kiegészítés az előteriesztésheznincs.

Kéri a testület állásfoglalását a következő határozati javaslatről:

A Pápai Német Nemzetiségi
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,,A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete , a I5l202I. (VI.23.)

határozatátmódosítva- a hagyományos német nemzetiségi napot - kulturális programokkal és

vacsorával egybekötve - 202L október 9-énl.artla meg a Petőfi Sándor Gimnáziumban.

A Képviselótestület a rendezvény fedezetét a 202I. évi költségvetése dologi kiadások
(nemzetiségi nap, téli ünnepek, egyéb programok költségei) előitányzata terhére biztosítja.

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

a szükséges intézkedéseket.

Határidő: azonnal
Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök"

A testület 2 igen szavazattal, ellenszava zat és tartózkodás nélkül a következ Ő határozatothozza'.

n Pap, Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a
l5l202t. (VI.23.) határozatát módosítva hagyományos német

nemzetiségi napot - kulturális programokkal és vacsorával
egybekötve- 202l. október 9-én tartla meg a Petőfi Sándor

Gimnáziumban.

A Képviselőtestület a rendezvény fedezetét a 202I. évi
költségvetése dologi kiadások (nemzetiségi nap, téli ünnepek,

e gyéb pro gramok kö ltsé gei) előir ány zata terhére bizto sítj a.

A Képviselőtestület utasítja az elnököt, hogy a rendezvény

megszervezése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Ilatáridő: azowtal
Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök

4. Német nemzetiségi tagozatos, első osztályos diákok Schultüte köszöntésével
kapcsolatos döntés
Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök

Bakos Adél elnökhelyettes
Éimondja, hogy harminckét elsős tanuló van a nemzetiségi tagozaton, őket köszöntik a

nyolcadiko, Jiatot áItal készített édességcsomagokkal. A Munkácsy Mihály Általános

Iskolaban e1y, a nyolcadik évfolyamosoknak szóló projekt zajlik majd szeptember utolsó

hetében, ennek a projektnek a zárőnapján adják át az édességcsomagokat. Az édességek

me gvásárlás át ötvenezer forinttal j avas o lj a támo gatni.

Megkérdezi, hogy van_e kiegészítés, kérdés, hozzászőIás az előterjesztéssel kapcsolatban.

Me gál l ap ítj a, ho gy kérdé s, hozzászőlás, kie gé szíté s ninc s.

kéri a testület állásfoglalását a következő batározati javaslatról:
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,,A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete Schultüte ajándékcsomaggal
kedveskedik a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktatő Á|talános Iskola német
tagozatos, első osztályos tanulóinak, melynek átadására 202I. szeptember hónap folyamán
kerül sor, ünnepélyes keretek között.

A Képviselőtestület a csomagok elkészítésének fedezetére 50 eFt-ot biztosít 2021, évi
költségvetéséből, a dologi költségek előirány zata terhére.

A testület utasítja az elnökhelyettest a rendezvény előkészítésével és lebonyolításával
kapc solato s feladatok ellátásár a.

Határidő: azonnal.
Felelős: BakosAdél elnökhelyettes"

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és taftőzkodás nélkül a következ őhatározatothozza:

2212021. (IX.14.) PNNÖ határozat
A Pápai Német Nemzetiségi Önkormá ny zat Képviselőtestülete
Schultüte ajándékcsomaggal kedveskedik a Munkácsy Mihály
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola német
tagozatos, első osáályos tanulóinak, melynek átadására 202L
szeptember hónap folyamán kerül sor, ünnepélyes keretek között.

A Képviselőtestület a csomagok elkészítésének fedezetére 50 eFt-
ot biztosít 202í. évi költségvetéséből, a dologi költségek
előirányzata terhére.

A testület utasítja az elnökhelyettest arendezvény előkészítésével
é s l eb ony o lításáv al kap c s o l ato s feladatok ellátásár a.

Határidő: azonnal.
Felelős: Bakos Adél elnökhelyettes

5. Márton 1ani vigadalom a Munkácsy Miháty Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskolában
Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök

Bakos Adél elnökhelyettes
Elmondja, hogy több éve szervezik rneg a programot, amely nagy siker1 arat a gyermekek
körében. Idén is - az aktuális járványügyi szabályoknak megfelelően - tervezik megrendezni.
Erre a célr a százezer forintot j avasol elkülöníteni.

Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, kérdés, hozzászőlás az előterjesztéssel kapcsolatban.

Megállapítj a, hogy kérdés, hozzászőlás, kiegészítés nincs,

Kéri a testület állásfoglalását a következő határozati javaslatről:
,,A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a hagyományos Márton napi
rendezvényét a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktatő Általános Iskolában, az
akkori j árv ány ügy i hely zetnek me gfe l elő mó don tartj a me g.
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A Képviselőtestület akézműves foglalkozások eszközeinek beszerzéséhez 100 eFt-ot biztosít

2O2í. évi költségvetéséből, a dologi költségek e|őirányzata terhére."

A testület 2 igen szavazattal. ellenszava zat és tartózkodás nélkül a következ Ő határozatothozza;

e papai Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete a

hagyományos Márton napi rendezvényét a Munkácsy Mihály
Náet Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában, az a|<koti

iárványügyi helyzetnek megfelelő módon tartja meg,

A képviselőtestület a kézműves foglalkozások eszközeinek

beszerzéséhez és szeretvendégséghez 100 eFt-ot biztosít 202I.
évi költségvetéséből, a dologi költségek előirányzata terhére.

A testület utasítja az elnökhelyettest a rendezvény elŐkészítésével

és lebony o l itásáv a| kap cso lato s fe l adatok elléiásár a,

Határidő: azorna|.
Felelős: Bakos Adél elnökhelyettes

6. Vegyes ügyek

Bakos Adél elnökhelvettes
Ktf"lt,, h"gy 

" 
ktt.r"pítés 75. évfordulója alkalmából 202L szeptember 28-ára terveznek

koszorúzási, valamint egy előadást, melyet Márkusné Vörös Hajnalka tart. Ezt az eseménYt

egybekötik a közmeghallgatással.

l<éri a testület állásfoglalását a következőhatározati javaslatról:

,,A pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a magyaíországt németek

kit"l.piterenek 75. évfordulója alkalmából koszorút helyez el a Kiűzetés-emlékműnéI. Az
évforáuló alkalmából Márkusné Vörös Hajnalka tart előadást a Yárosháza nagY

tárgyalótermében.

A testület utasítja az elnökhelyettest a rendezvény elŐkészítésével és lebonYolÍtásával

kapcso l ato s fe ladatok ellátásar a.

Határidő: azonnal,
Felelős: Bakos Adél elnökhelyettes"

A testület 2igenszavazatta|, ellenszavazatéstartózkodás nélkül a következőhatározatothozza'.

2412021. fiX.14.) PNNÖ hatiirozat
a papai Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete a

magyarországi németek kitelepítésének 75. évfordulója
alkalmából koszorút he|yez el a Kiúzetés-emlékműnél. Az
évforduló alkalmából Markusné vörös Hajnalka brt e\őadást a

Y ár o sháza nagy tétr gy al óterméb en.
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A testület utasítja az elnököt a rendezvény előkészítésével és
lebony o l ításával kapc s o l ato s feladatok ellátásár a,

Határidő: azonrla|.
Felelős: Pillerné Fódi Ilonan elnök

Bakos Adél elnökhelyettes
Elmondja, hogy ajövő évreterveznek egy Kálváriautat.

Megkérdezi van-e kérdés, észrevétel, további információ, amií szükséges megtárgyalni,

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nincs.

Ezt követően a nemzetiségi önkormányzat ülését 1 3.45 órakor bezárja.

K. m. f.

la^tr_,,1\Á
Bakos Adél

elnökhelyettes

I

\n,1*.,*! A^4,;
Drabant András

j egyzőkönyv-hitelesítő




