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Szám: A0l/l12-8/2022.

IEGYZŐKÖNYV

Késziilt: a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2022. mfucivs
23_i ülésén, a Városháza (Pápa, Fó u, 5.) L emeleti tárgyalótermében.

Jelen vannak: Pillemé Fódi Ilona elnök,
Bakos Adél elnökhelyettes,
Drabant András képviseló,

Dr. Benkő Krisáina önkormányzati és szervezési oszlályvezető,
Borisz Terézia költségvetési csoportvezető,
Dr, Bán Zsófia kóztisáviseló

Gulyás Attila,
Horváth Andrea,
Pintéí Ádám,
Pintér-Papp Esáer, a pápai Médiacentrum munkatársai.

pillemé Fódi Ilona elnök
Köszönti a megjelenteket.

Megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülése határozatképes, 3 f<i képviselő jelen van.
A testület ülését 15.00 órakor megnyitja.

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

Megállapítja, hogy más javaslat nincs, inditvényozza a meghívóban jelzett napirend
elfogadását, azzal, hogy a 2022. évi költségvetésről szólő 2/2022. (II. 15,) PNNÖ határozat
módosítását a napirendek közé fel kell venni.

Kéri a testület állásfoglalását a napirenddel kapcsolatban.

A testület 3 igen szayazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következó haíátozatothozza:

Képviselőtestülete a
2022. március 23-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint
haíározza meg

1. Német Szépkiejtési Verseny megrendezése
Előadó: Bakos Adél elnökhelyettes

A Pápai Német Nemzetiségi
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2. A Tiszta sváb című film vetítésének megszervezésével

kapcsolatos döntés

Előadó: Pillemé Fódi Ilona elnökhelyettes

3. A Pápai Német Nemzetiségi Önkormanyzat..2022, éyi
költségvetéséről sz6ló 212022. (II.15.) PNNO hatátozat

módosítása
Elóadó: Pillemé Fódi Ilona elnök

4. Vegyes ügyek

l. Német Szépkiejtési Verseny megrendezése

Előadó: Bakos Adél elnökhelyettes

Pillemé Fódi Ilona elnök
Elmondja, hogy a Szépkiejtési Verseny megrendezésére 2022. májlss 2. napjén keriil sor.

Megkéri Bakos Adél elnökhelyettest, hogy foglalja össze a versennyel kapcsolatos

legfontosabb tudnivalókat.

Bakos Adél elnökhelyettes
Elmondja, hogy idén a hagyományoktól kicsit eltéróen szeretnék megszervemi a versenyt.
Megbeszélték az Önkormányzat tagiaival, valamint a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általrinos Iskola német munkaközösségével, hogy a ,,Zweiglein", azaz Agacska
projekt zaróeseményeként, iinnepélyes keretek között taítják meg a veísenyt. A verseny kiírása
készül, melyet hamarosan kiküldenek az intézményekbe. ,,Mundart" kategóriában nem lenne

létszámkorlát, ,,Hochdeutsch" kategóriában viszont iskolánként szeretnék a létszámot

meghataromi. A korábbi évekhez képest változást jelent, hogy a versenyt egy körben teívezik
megtartani, a tanulóknak egy általuk választott szövegből kell majd felkészülni. Az egyetlen

megkötés az időkorlát lesz. A szöveg előadását nemcsak a zsűri, hanem mindenki
meghallgathatja. A résávevóket könyvutalvánnyal tervezik jutalmazni, valamint
megvendégelik őket. A sajtó kérdésére válaszul elmondja, hogy felhívást fognak kikuldeni a

pápai, pápa kömyéki általános iskoláknak, valamint a pápai középiskoláknak. A jelentkezési

határidó 2022. április 22., p éríek.

pillerné Fódi Ilona elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, bozzászólása.

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés nincs.

A testület 3 igenszavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatoíhozza:

I(épviselőtestülete
2022. nájls 2-án nénret szépkiejtési versenyt rendez a Murtkácsy
Mihály Nérnet Nemzetiségi Nyelvoktató Altalános Iskolában.

A Testület a rendezvény költségkeretét 200.000 Ft-ban határozza
meg, melytlek 1'edezetét az önkonnáryzat 2022. évi
költségvetésében, a dologi kiadások előirányzata tatt a|mazza.

Pápai Német Nemzetiségi
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Utasítja az elnökhelyettest, hogy a rendezvény lebonyolitása
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket,

Határidő: 2022. május 2.
Felelős: BakosAdélelnökhelyettes

2. A Tiszta sváb címú film vetítésének megszervezésével kapcsolatos döntós
Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnökhelyettes

pillemé Fódi Ilona elnök
Elmondja, hogy a Tiszta sváb c_ímű filmet idén mutatták be, melynek rendezője Soós Ágnes. A
filmet olYan telePüléseken kezdték el vetíteni, ahol nagyobb számban élnek nJmet nemz"etiségű
emberek, Felvetődött a veszprémi vetítés lehetősége is, azonban az idősekre való tekintettel
jobbnak találta a film Pápán történő levetitését. Sikeptikus volt a filmvetítésen részt vevők
számát illetően, ezért jegyarusítás helyett kibérelték a pápai petőfi Mozit. Az előzetes
várakozásokkal ellentétben a2022. március 31-re szervezeti detutani filmvetítésre olyan nagy
volt_a túljelentkezés, hogy egy délelőtti vetités megszervezése is indokolttá vált. Felkereste
továbbá a kÖzéPiskolákat is, mivel a rendezőnő a filÁ megtekintését az érettségi előtt állóknak
kií'eje"etten ajánlotta. Jelenleg,igy látszik, hogy mindkét eiőadás teltházas lesz.ilmondja,hogy
a PáPai Német Nemzetiségi Önkormányzat í'elvállalta a vetítés megszervezését, illetve 5'0 ezer
forinttaljárul hozzá a film vetítésének költségeihez.

Dr,Lrenkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető
Megkérdezi, hogy 

. 
a pápai Petófi Mozi bérleti díját ii a rapai Német Nemzetiségi

Onkormányzat fizeti-e.

pillerné Fódi ilona elnök
Elmondja, hogy a bérleti díjat a veszpróm Megyei Német Önkormányzatok közössége fizeti.
Megerősíti, hogy a pápai Német Nemzetiségi Önkormány zat 50 ezér forínttal jfuul hozzá a
filmvetítéshez, illetve az utána következő koicinségtalálkozóhoz, Elmondj a, ho[y e,ru nn u
németségről, és az elűzetésrőI szól. Holczinger Csillá bakonyszúcsi színésznő és a"nagy-ama;a,
valamint több környékbeli idős, német nemzetiségű ember is szerepel a f,rlmben. 

"Elmondja,
hogy.a velítésen pápa város polgármestere és alpolgármestere is részt vesz, vatamint mellivla
Dr. Nagy Krisáina jegyző asszonyt és Dr. Benkő úisrtina osztáIyvezető asszonyt is.

Megköszöni a meghívást, melyet tolmácsol Iegyző asizorrynak.

pillemé Fódi Ilona elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Megállapída, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés nincs.

A testület 3 igen szavazaítal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következó hat fuozatothozza:

A Pápai Német Nemzetiségi Képviselőtestülete a
Tiszta sváb cimű film a pápai Petőfi Moziban tórténő levetítését
megszeívezte.
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ATestületaÍilmvetítéstkövetőközönségtalálkozó,illetve
előadásköltségeire50.000,Ft.otbiáoslt,melynekfedezetéÍaz
onkormanyzaiz 022. éyi költségvetésében, a dologi kiadások

előirínyzatatartalmazza,

IJtasítja az elnököt, hogy a filmvetítés lebonyolítása érdekében

tegye meg a szükséges intézkedéseket,

Hataridő: 2022. márci,ls 31,
Felelős: Pillemé Fódi llona elnökhelyettes

3. A Pápai Német Nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségveté§éről §zóló

2n\'i2. (I.Ls) PNNÖ határozat módosítása
Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök

Pillemé Fódi llona elnök
iilr""rrdj., h"cy 

" "é*"t 
nemzetiségi nap megrendezése és.a német szépkiejtési verseny című

,ilű;á-i;ó.rhez megérkeáeti a iamolatoi okiratok, A Pápai Német Nemzetiségi

Órto'áany"i't a német názetiségi naphoz i00 ezer forint, a német szépkiejtési versenyhez

p.áig ióó áá r"rint támogatásbarirésásilt. Fentiek miatt sziikséges azöttkormányzat2122,

évi költségvetésének módosítása,

Megkérdezivan.ekérdés,észrevétel,továbbiinformáció'amitszükségesmegtárgyalni.

Megállapítja, hogy egyéb kétdés, hozzászőlás nincs,

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követke ző hatfuozaíot

hozza:

A Pápai Német Nemzetiségi önkormányzat Képviselőtestülete a 2022. évi költségvetés

módositása kapcsán a következó döntést hozza:

6/2022. 0u.23.) PNNÖ h?tározat
1, Az elóterjesztés

elfogadott 2021.

módosítja:
költségvetési bevétel: 3.409 eFt
költségvetési kiadás: 3.409 eFt

A 2022. évi maradvány összege a feladatalapú költségvetési

támogatásból szátmazik, melynek összege 1,769 eFt,

Összességében a 2022. évikölrségvetés főösszege 3,409 eFt,

a|apján a 212022,

évi költségvetését

(II.15.) határozattal
az alábbiak szerint



adatok ezer foíintban

1.1. Intézményi működési bevét4ek:
2.1.2. Onkormányzatok költségvetési támogatása:

- központosított eló i ány zat
J.l.
3.3.

4,1.1

4.1.2. Egyéb támogatásérlékú müködési célú pénzeszkö z átvétel:
- működési célú támogatás
- pályázati támogatás szépkiejtési verseny
- pályánati íámogatás nemzetiségi nap

1.040
200
400

4.2.1.
A) ) Egyéb felhalmozási célú pe. átvét.
5.1.
5.2.1.

Működési céIú pénzeszköz átv élel áLlamháztartáson kíviilrol
Felhalmozási pénzeszköz 4tvétel áIlamháztartáson kívülről

6. Támogatás, kölcsön visszatérül., éfiékpapír ért., kibocsá-.. 
"."_,*7.1. 1.769

8. Bevótelek összesen 3.409

5

Bevételek kiemelt eIőirányzatonként:

l. Az áIlamháztartásról szóló 2011, évi CXCV. törvény 24, §
alapján a 2022. évi költségvetés mellékletei:

a) A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat működési és
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2022. évi
előirányzata mérleg rendszerben (1, számú melléklet)

b) A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányz aí 2022. évi eredeti
e|őirányzaí felhasználási terve (2. számú melléklet)

Kiadások kiemelt előirányzatonkónt:

1. Személyi.iuttatások: 500) Munkaadókat terhelő j árq!ékok: 60
J. Dologi kiadások:

- Programok költ§égei (szépkiejtési verseny,
nemzetiségi találkozó,
Márton napi ünnepség,
adventi hangverseny stb.)

2.499

4. Ellátottak.iuttatásai :

5. Spslrq]§ J9]! !é!!gff tások 250
6. Felú.iítások:
7. Beruhiizások:
8. Egyéb felhalmozási támogatások:
o TaItalék: 100

10. kiadások összesen: 3.409
l1. Költségvetési trimogatás
Léíszám:

Társyi esz is javak értékesitése:K,

Pénzügyi befektetések bevéteIei:
OEP-től átvett mi!!ödési célú pénzeszközök:

OEP+ő1 átvett íblhalmozási célú pe.átvét,:

Előző évi maradvánv i Le mű célra:
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c) A Pápai Német Nemzetiségi Önkormanyzat - többéves

kihatással jaró döntéseinek számszerúsítése évenkénti

bontásban és összesítve (3. számri melléklet)

d) A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat miiködési és

felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató

mérleg2022-2025. éveke (4. számú melléklet)

e) A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022, évi

költségvetési egyenleg összegének bemutatása (5. számú

melléklet)

2. A költségvetés tervsziirnait a nemzetiségi önkormányzat a

kötelezó feladatoka fordítja, önként vállalt és államigazgatási

feladatokat nem lát el.

3. A nemzetiségi örrkormányzatnak általa iranyított költségvetési

szerve nincs.

4. Költségvetési hiány a költségvetésben nincs, annak belső,

illetve külsó finalszirozására szolgáló finanszírozási bevételi

előilányatot nem kell biáosítani.

5. A költségvetési év fejlesáési céljainak megvalósulásrihoz a

Magyarország gazdasági, stabililásáról szóló 2011, évi

CXCN. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot

keletkeáetó ügyleteket nem keletkeztetnek.

6. A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat

Képviselótestülete a jóvráhagyott kiemelt előirányzatok közötti

átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának,

A képviselótestület utasítja az elnököt, hogy az elfogadott

köitségvetési hatáúozaí alapján az előirányzatok

nyilvántartásba vételéről gondoskodjon.

Határidő: folyamatos
Felelös: Pillemé Fódi Ilona elnök

Dr. Benkő Krisáina osáályvezető
Borisz Terézia csoportvezetó

Ezt követően a nemzetiségi önkormányzat ülését 15.25 órakor bezárja,

-+,] +"a- h-l(-L-
Dlabant AndíáS

j egyzőkönyv Jritelesítő
Pillerné Fódi Ilona

elrrök



.Ielenléti ív

a Pápai Német Nemzetisógi Önkormányzat

2022, márcias 23-i ülésére
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pillemé Fódi Ilona elnök

Bakos Adél elnökhelyettes

Drabant András képviselő

Meghívottak:

Dr. Nagy Krisztina jegyző

Dr. Benkő Krisztina oszt ályvezető

BoriszTeréziaköltségvetésicsoponvezető,].:,'.:.;..l3::,}

Dr. Bán Zsóíia köztisztviseló




