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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2021. október 

11-i közmeghallgatásán, 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 

 

megjelentek jelenléti ív alapján 

 

Horváth Andrea, Babos Petra és Édl Krisztián Péter, a pápai Médiacentrum 

munkatársai. 

 

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

Köszönti a megjelenteket. A közmeghallgatást 16.15 órakor megnyitja. 

 

Tájékoztatásként elmondja, hogy a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat – a kihirdetett 

veszélyhelyzetben a járványügyi szabályok betartása mellett- 2021-ben is aktívan végzi a 

tevékenységét. 

 

Az Önkormányzat - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében 

eljárva a testület elnökeként a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben 

12 döntést hozott, az erről szóló tájékoztatót a testület az idei első, 2021. június 23. napján 

megtartott ülésén elfogadta. 

 

A testület az év során – a maival és az előbb említettel együtt 3 ülést tartott, melyeken szintén 

12 határozatot fogadott el. 

 

A tavalyi évben benyújtott pályázatok közül kettő, a 2021. évi nemzetiségi nap megrendezésére, 

illetve a téli egyházi ünnepekhez kapcsolódó német nemzetiségi programokra benyújtott 

pályázatok eredményesek voltak, Magyarország Kormánya a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-n 

keresztül mindkét rendezvényt 200-200 ezer forinttal támogatta. 

 

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal 

közösen 2021. október 9-én, Pápán rendezte meg a német nyelvű Szentmisével és Egyházzenei 

Koncerttel egybekötött Zarándoklatot, mely a Pápai Petőfi Sándor Gimnázium aulájában 

megtartott kulturális bemutatóval és vacsorával zárult. A rendezvény előkészítésében a német 

nemzetiségi képviselők aktívan közreműködtek, a közösséggel kötött együttműködési 

megállapodás alapján. 
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Tájékoztatásul elmondja, hogy a téli egyházi ünnepekhez kapcsolódó német nemzetiségi 

programok keretében az aktuális járványügyi intézkedéseknek megfelelően tervezik megtartani 

a Márton napi rendezvényüket a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 

Iskolában, valamint decemberben 10-ére tervezik a már hagyományossá vált adventi 

hangversenyüket a Szent József kápolnában.  

 

Az Önkormányzat 100.000 Ft támogatást nyújtott a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskolában folyó német nemzetiségi oktatás feltételeinek javításához, 

valamint 70. 000,- Ft-tal támogatta az iskola első osztályos tanulóinak Schuletüte 

ajándékcsomagokkal történő köszöntését. 

 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása az elhangzottakhoz. 

 

Megállapítja, hogy kérdés, felvetés, hozzászólás sem a képviselők, sem a jelenlévők részéről 

nem hangzott el. 

 

 

Megköszöni a jelenlévőknek a részvételt és a közmeghallgatást 16.30 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 Pillerné Fódi Ilona Drabant András  

 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő  

 


