
PÁPAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 

Szám: A01/118- 42/2021. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2021. október 

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

 

Jelen vannak: Pillerné Fódi Ilona elnök 

Bakos Adél elnökhelyettes 

Drabant András képviselő 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Dr. Benkő Krisztina osztályvezető, 

dr. Bán Zsófia köztisztviselő 

 

Horváth Andrea, Babos Petra és 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 16.00 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: 

 

 

25/2021. (X.11.) PNNÖ határozat 

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 

2021. október 11-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

1. Német nemzetiségi tagozatos, első osztályos diákok Schultüte 

köszöntésével kapcsolatos döntés módosítása 

Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök 

 

2. Intézményvezetői megbízás meghosszabbításával kapcsolatos 

döntés a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató 

Általános Iskola vonatkozásában 

 

3. Közmeghallgatás 

 

4. Vegyes ügyek 



2 

1. Német nemzetiségi tagozatos, első osztályos diákok Schultüte köszöntésével 

kapcsolatos döntés módosítása 

Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök 

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

Elmondja, hogy a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában 

lezajlott Schultüte köszöntéssel kapcsolatban meghozott 22/2021. (IX.14.) PNNÖ határozat 

módosítására van szükség, mert az első osztályos gyermekeknek készített csomagok az 

eredetileg betervezett 50.000 ,- Ft-hoz képest 70.000,- Ft-ba kerültek.  

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a következő határozati javaslattal kapcsolatban: 

 

„A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 22/2021. (IX.14.) PNNÖ 

határozatban a csomagok elkészítésének fedezetére biztosított 50 eFt-ot 70 eFt-ra módosítja.” 

 

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

 

26/2021. (X.11.) PNNÖ határozat 

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 

22/2021. (IX.14.) PNNÖ határozatban a csomagok elkészítésének 

fedezetére biztosított 50 eFt-ot 70 eFt-ra módosítja. 

 

2. Intézményvezetői megbízás meghosszabbításával kapcsolatos döntés a 

Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

vonatkozásában 

Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök  

 

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

Elmondja, hogy az előterjesztés szerint az intézményvezetői megbízás kapcsán a Munkácsy 

Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola vonatkozásában a tankerületi 

igazgató asszony kezdeményezésére további 5 évre megbízzák a jelenlegi igazgatót, Ferenczi 

Kálmánt.  

 

Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel 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 egyetért Ferenczi Kálmán 

Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában történő, ismételt, öt 

évre szóló intézményvezetői megbízatásával. 

 

Utasítja az Elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa a Pápai Tankerületi Központot. 

 

Határidő: 2021. október 22.  

Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök 

 Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető” 
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A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

 

27/2021. (X.11.) PNNÖ határozat 

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 

egyetért Ferenczi Kálmán Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskolában történő, ismételt, öt évre szóló 

intézményvezetői megbízatásával. 

 

Utasítja az Elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa a Pápai 

Tankerületi Központot. 

 

Határidő: 2021. október 22.  

Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök 

  Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési 

  osztályvezető 

 

4. Vegyes ügyek 

Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök 

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, az idén is pályázni kívánnak a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatokra. 4 féle pályázati lehetőséggel szeretnének 

élni, megjegyzi, eggyel többel, mint eddig: 

1. A német nemzetiségi nap megszervezéséhez 550 ezer forintra, 

2. Szépkiejtési versenyre 220 ezer forintra, 

3. Téli ünnepkörre vonatkozóan: Márton nap és Advent 300 ezer forintra, 

4. A pápai német nemzetiség kulturális, történelmi hagyományainak megörökítéséről 

szóló kisfilmre 1.500.000 forintra 

pályáznak. 

 

Megkérdezi, hogy az előadottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a következő határozati javaslatokkal kapcsolatban: 

„A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2022. évre vonatkozóan 4 

pályázatot nyújt be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez: 

1. A német nemzetiségi nap megszervezéséhez 550 ezer forintra, 

2. Szépkiejtési versenyre 220 ezer forintra, 

3. Téli ünnepkörre vonatkozóan: Márton nap és Advent 300 ezer forintra, 

4. A pápai német nemzetiség kulturális, történelmi hagyományainak megörökítéséről 

szóló kisfilmre 1.500.000 forintra 

pályáznak. 

 

Határidő: 2021. október 14.  

Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök” 

 

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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28/2021. (X.11.) PNNÖ határozat 

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 

2022. évre vonatkozóan 4 pályázatot nyújt be a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt-hez: 

1. A német nemzetiségi nap megszervezéséhez 550 ezer 

forintra, 

2. Szépkiejtési versenyre 220 ezer forintra, 

3. Téli ünnepkörre vonatkozóan: Márton nap és Advent 300 

ezer forintra, 

4. A pápai német nemzetiség kulturális, történelmi 

hagyományainak megörökítéséről szóló kisfilmre 1.500.000 

forintra 

pályáznak. 

 

Határidő: 2021. október 14.  

Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök 

 

 

Pillerné Fódi Ilona elnök: 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Márkusné Vörös Hajnalka elfogadta a nemzetiségi 

önkormányzat meghívását, így a mai napon „A Pápa és környéke magyarországi német 

lakossága elűzetésének története” címmel előadást tart az érdeklődők számára. Az előadó 

megbízási díja 40.000 Ft lesz. 

 

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

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a következő határozati javaslatokkal kapcsolatban: 

„A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete Márkusné Vörös Hajnalka 

számára - a 2021. október 11. napján tartandó - „A Pápa és környéke magyarországi német 

lakossága elűzetésének története” című előadás megtartására megbízási szerződés alapján 40 

eFt-ot biztosít a 2021. évi költségvetéséből, a személyi juttatások előirányzata terhére. 

 

Határidő:  2021. október 14.  

Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök” 

 

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

 

29/2021. (X.11.) PNNÖ határozat 

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 

Márkusné Vörös Hajnalka számára - a 2021. október 11. napján 

tartandó - „A Pápa és környéke magyarországi német lakossága 

elűzetésének története” című előadás megtartására megbízási 

szerződés alapján 40 eFt-ot biztosít a 2021. évi költségvetéséből, 

a személyi juttatások előirányzata terhére. 

 

Határidő:  2021. október 14.  

Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök 
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Megkérdezi van-e kérdés, észrevétel, további információ, amit szükséges megtárgyalni. 

 

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Ezt követően a nemzetiségi önkormányzat ülését 16.15 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Pillerné Fódi Ilona Drabant András 

 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő  


