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Készült: aPápaiNémet Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2022. május l2-
i ülésén, a Városháza (Pápa, Fő u. 5,) I. emeleti tárgyalőtermében,

Jelen vannak: Pillerné Fódi Ilona elnök,
Bakos Adél elnökhelyettes,
Drabant András képviselő,

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezetŐ,
Borisz T erézia költségvetési csoportv ezető,
Dr. Bán Zsőfia köztisztviselő

pil rrisrtián péter,

Horváth Andrea,
Pintér Ádám,
Pintér-P app Eszter, a p áp ai Médi acentrum munkatársai,

Pillemé Fódi Ilona elnök
Köszönti a megjelenteket.

Megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzatülése határozatképes, 3 fo képviselő jelen van,

A testület ülését 13.35 órakor megnyida.

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

Megállapítja, hogy más javaslat nincs, indítványozza a meghívóbarr jelzett napirendek
elfogadását,

Kéri a testület állásfoglalását a napirenddel kapcsolatban.

A testület 3 igen szavazattal. ellenszava zat és tartőzkodás nélkül a következ ő határozatot hozza:

A Pápai Német Nemzetiségi Képviselőtestülete a
az alábbiak szerint2022. május lz-i ülésének napirendjét

határozzameg:

1. A Pápai Német Nemzetiségi
költségvetéséről szóló 212022.

módosítása

Előadó: Pillerné Fódi llona elnök

Önkormányzat 2022. évi
(II.15.) PNNÖ határozat
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2. Beszámoló a Német Szépkiejtési Verseny megrendezéséről
Előadó: Bakos Adél elnökhelyettes

3, Egyetértési jog gyakorlása a Pápai Városi Óvodák
átszerv ezésével kap csol atban

Előadó: Pillerné Fódi llona elnök

4. Vegyes ügyek

1. A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
2 12022. (II. 15.) PNNÖ határozat módosítása
Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök

Pillerné Fódi Ilona elnök
Elrnondja, hogy a költségvetés módosítására azért volt szükség, mert a Téli ünnepekhez
kapcsolódó német nemzetiségi programok elnevezésú pályazat és a feladatalapú támogatás
támo gató i o kirata az Önkorm ány zathoz me gérkezett.

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászőlása,

Me gállapítj a, ho gy kérdés, hozzászőlás, kiegészítés nincs.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazatés tartózkodás nélkül a következőhatározatothozza:

8/2022. (V.12.) PNNÖ határozat
A Pápai Német Nernzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a
2022. évi költségvetés módosítása kapcsán a következő döntést
hozza:

Az előterjesztés alapján a212022. (II.15.) határozattal elfogadott
2022. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

költségvetési bevétel: 4.803 eFt
költségvetési kiadás: 4.803 eFt

A2022. évi költségvetés főösszege 4.803 eFt.

Bevételek kiemelt előirányzatonként:

adatok ezer forintban

1.1 Intézményi működési bevételek:
2.1,2, Önkormány zatok költségvetési támogatása:

- központosított előirányzat
3.1 Társyi eszközök, immateriális i avak érlékesítése:
J.J. pénzüsyi befektetések bevételei :

4.r.1 OEP-től átvett működési célú pénzeszközök:
4.1.2. Egyéb támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel:

- mtíködési célú támogatás
- pályazati támogatás szépkiejtési verseny
- pá|véaati támosatás nemzetisési nap

1.040
200
400



- pályazati támogatás téli ünnepek
- feladatalapú támogatás

300
1.094

4.2.1. OEP-től átvett felhalmozási célú pe,átvét.:
4.2.2. Egyéb felhalmozási célú pe. átvét.:
5.1.
5.2,1.

Működési célú pénze szköz átvétel államháztartáson kivtilrol
Felhalmo zás i pénze s zköz átv étel áIlamházt artás on kívül rő l

6. Támogatás, kölcsön vis§zatétül., értékpapír ért., kibocsát. 6ev.:
7,l. Előző évi m ar adv ányjgénybevétele működési célra: I.769

8. Bevételek összesen 4.803

Kiadások kiemelt előirányzatonként:

1 Személyi.iuttatások: 500
2. Munkaadókat terhelő j árulékok: 60
J, Dologi kiadások:

- Programok költségei (szépkiejtési verseny,
n em zeti s é g i taláIkoző,
Máfion napiünnepség,
adventi hangverseny stb.)

3.868

4, Ellátottak.i uttatásai :

5. Speciális célú témogatások: 250
6. Felújítások:
7, Beruhrázások: 25
8. Egyéb felhalmozási támogatások:
9. Tartalék: 100

10. I(iadások összesen: 4.803
1l Költségvetési támogatás
Létszán

t. Az államháúartásról szóló 20Il. évi CXCV. törvény 24. §
alapján a 2022. évi költségvetés mellékletei :

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

b) A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022, évi
mó do sított előir ány zat fel használ ás i terve (2 . számű mel l ékl et)

c) A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat - többéves
kihatással járő döntéseinek számszerűsítése évenkénti
bontásban és összesítve (3. számú melléklet)

d) A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat működési és
felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató
mérleg 2022-2025. évekre (4. száműmelléklet)

e) A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi
költségvetési egyenleg összegének bemutatása (5. számú
melléklet)

a
J
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2. A költségvetés tervszámait a nemzetiségi önkormányzat a

kötelező ieladatokra tbrdítja, önként vállalt és államigazgatási

feladatokat nem lát el.

3 . A nem zeti s é g i ö nko rm ány zatnak általa ir ány ított kö lt s é g veté s i

szefve nincs.

4. I(öltségvetési hiány a költségvetésben nincs, annak belső,

illetve kül ső íinan szír ozásár a szo l gál ó ftnanszir ozási bevétel i

e|őir ány zatot nem kell bizto sítani.

5. A költségvetési év fejlesztési céljainak megvalósulásához a

Magyaroiszág gazdasági stabilitásáról szóló 20II. évi

CXCN.törvény8.§(2)bekezdéseszerintiadósságot
keletkeáető ügyleteket nem keletkeztetnek,

6. A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat

képv i s e lőte stül ete a j őv áhagyott ki emelt eIőir ány zatok kö zötti

átcsoporto sítás j o gát minden esetb en fenntartj a magának.

Aképviselőtestületutasítjaazelnököt,hogyazelfogadott
költségveté si határozat a|apján az előirányzatok nyilvántartásba

vételéről gondoskodjon.

Határidő: folyamatos
F-elelős: Pillerné Fódi llona elnök

Dr. Benkő Krisztina osztá|yvezető
B orisz T er ézia csoportvezető

2, Beszámoló a Német szépkiejtési verseny megrendezéséről

Előadó: Bakos Adél elnökhelyettes

Pillerné Fódi Ilona elnök

@ökhelyettest, hogy számoljon be az eseményről.

Bakos Adél elnökhelyettes
Elmondja, nagyon 6rtir*t annak, hogy újra személyes. jelenlét rnellett tarthatták meg a

vetsenyt, hiszen ez ilgy nagyon kedveltÉn dezvény számukía. A húsz jelentkezőből tizenöten

jöttek el a verseny rŐ, paű és pápa környéki áitalános és középiskolákbÓl. A gyermekek

nugyon szépen felkésziilták a versenyfe, háromfajta, arany) ezüst és bronzminősítést, valamint

értZles kónyvutalványokat és ódességcsomagot kaplak. A jelenlévő felkészítőket

,".g"."ajl.il"u, Ónr.Ó rmányzat.Hozzéteszi, hogy a Szépkiejtési Verseny a Munkácsy Mihály

NéÁet NeÁzetiségi Áttatanos Iskolában tartott ,,Zweiglein" elnevezésű rendezvénY ÜnnePélYes

keretek között megtarlott zárása v olt.

Pillerné Fódi Ilona elnök
M.glérd*t, 6gy ffiir.nddel kapcsolatbarr van-e valakirrek kérdése, hozzászőlása,

Me gállapítj a, lro gy kérdé s, hozzászőIás, kiegészítés nincs,
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A testület 3 igen szavazattal. ellenszavazat és tarlózkodás nélkül a következ őhatározaíothozza:

12.) PNNO határozat,l-wa-. 1v.12., r r\l\\, lldadlvűaa,
A pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete
elfogadja a 2022. május 2-i Német Szépkiejtési Verseny
megrendezéséről szóló beszámolót.

3. EgYetórtési jog gyakorlása a Pápai Városi Óvodák átszervezésével
kapcsolatban
Előadó: Pillerné F'ódi Ilona elnök

pillerné Fódi Ilona elnök

{lmoldja, hogy nagy örömtikre újra indul a német nemzetiségi csoport aPápaiVárosi Óvodák
Nátuskerti Tagóvodájában. Terveik között szerepel, hogy az érintett ovódával felveszik a
kapcsolatot, támogatni kívánják az ott folyó nemzetiségi nóvelést.

Elmondja, hogy tolmácsolja az Önkormanyzat támogatási szándékat a Pápai Városi Óvodák
intézménYvezetője felé. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy atargyi feltetetit< eddig is adottak
voltak a nemzetiségi nevelés beindításához, a személyi feltételek nem voltak megfelelőek.

pillerné Fódi Ilona elnök
HangsúlYozza,hogy eddig is támogatta az Önkormányzat a nemzetiségi óvodai nevelést, ezt a
hagYományt a jövőben is folytatni kívánja, továbbá támogatni fogj; a Pápai petőfi Sándor
Gimnáziumban induló német nemzetiségi oktatást is. Elmondju, Éogy utbuti esetben már
egYeztettek Schindler Lászlőval, a Magyarországi Németek országós önkormányzatának
elnÖkhelYettesével, valamint a gimnázium intézm ényvezetőjével, aki örömmel vette az
Önkormányzat segítségét.

Bakos Adél elnökhe]yettes
Elmondja, hogY fontosnak tartja a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Általános Iskola és apápai petőfi sándor Gimnázium közötti szoros együttműködést,

Pillerné Fódi Ilona elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászőlása.

Megállapíd a, hogy kérdés, hozzászőlás, kiegészítés nincs.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszava zat és taftőzkodás nélkül a következ ő határozatothozza:

A pápai Német Nemzetiségi Önkorm ány zat képviselőtestülete
egyetért azzal, hogy a 2022l2023-as nevelési évtől, azaz 2022.
szeptember l-jétől a német nemzetiségi nevelést a pápai városi
Ovodrák Nátuskerti Tagóvodájában, egy óvodai csoportban a
fenntartó új raindítsa.

utasítja az elnököt, hogy a testület döntéséről tájékoztass apápa
Város Önkormányzatát.



6

Határidő: 2022. május 20.

Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök
Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési

osztályvezető

4. Vegyes ügyek

pillerné Fódi Ilona elnök

ffiönrendezikmegaMegyeiNemzetiségiVersenyt,ame1ynekavefS-
és prózámondó része már online formában \ezaj|otí, most a zenekarok, kórusok versenYeznek

*ád. Erre minden évben szokott az Önkorm ányzaítámogatást adni, ugyanis két busszal viszik

a rendezvényre a gyermekeket, és az egyik busz költsé gét azÖnkormányzat á||ja,

Kéri a testület állásfoglalását a következő határo zati javaslattal kapcsolatban:

,,A pápai Német Nemzetiségi Önkormányzatl(épviselőtestülete 60 pápai diák2022. május 20,

napjára tervezett városlődi Kulturwettbewerb éhevezésű rendezvényre tÖrténő utazásának

uűtottsegére 90 eFt-ot biztosít a2022. évi költségvetéséből, a dologi költségek elŐiránYzata

terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető"

A testület 3 igen szavazatta|, ellenszava zat és tartőzkodás nélkül a következ Ő haíározatot

hozza,.

@ önkormányzat képviselőtestülete

60 prápai díák 2022. május 20. napjára tervezett városlődi

Kuliurwettbewerb elnevezésű rendezvényre történő utazásának

buszköltségére 90 eFt-ot biztosít a2022. évi költségvetéséből, a

dolo gi költsé gek e\őir ény zata terhére.

Határidő: azonnal
Fele lő s :'J] 

1"H,i"r9',iiln"J;'tnkormany zati é s szerv e zé s i

osztályvezető

Pillerné Fódi llona elnök
Elr"""dl4 h"gy tavffiár megretrd ezték avároslődi német nemzetiségi tábort, melYben két

csoport"van Űind"n évben, egy negyedik, ötödik osztályból, illetve egy hatodik, hetedik

orrialyból kirnaradt diákok-.roportja.-Hagyománnyá uálrt, \?9v.u,9,,1k",:*rzat 
támogatja

két olyan hetedikes diák táboro iarit, akik aztmunkájukkal kiérdeme!Íék: 
^?:onkornrányzat 

a

cliákok kiválasztás ánál, aMunkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Altalános Iskola

segítségét kérte, mely alapján Nagy Lász\őtés Gaál Fruzsina Katétt választották.

Kéri a testület állásfbglalását a következőhatározati javaslattal kapcsolatban:

,,A pápai Német Nenrzetiségi Önkorrrrányzat 2.5.000-25.000 Ft-tal hozzátlárú a VeszPrém

iÚ.gy.i Német önkornrányzatok l(özössége álta| 2022 nyarán, Városlődre szervezett
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táborozáson résá vevő két fő pápai, a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskolában nemzetiségi tigozatontanuló diák - Nagy Lásztő és Gaál Fruzsina Kata_
üdültetéséhez.

A KéPviselőtestÜlet ahozzájárulás fedezetét az Önkormányzat2022. évi költségvetése dologi
kiadások terhére biztosítja.

Határidő: azonnal.
Felelős: Bakos Adél elnökhelyettes''

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a követke ző határozatothozza:

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormá ny zat 25 .000 -25 .000 Ft-tal
hozzájárul a veszprém Megyei Német Önkormányzatok
KÖzö ssé ge által 2022 ny ar án, Váro sl ő dre szervezett táboro záson
részt vevő két.fo pápai, a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskolában nemzetiség i tagozaton tanuló
diák - Nagy Lászlő és Gaál Fruzsina Kata- üdültetéséhez.

A képviselőtestület a hozzájárllás fedezetét az Önkormányzat
2022. évi költségvetése dologi kiadások terhére biztosída.

Határidő: azonnal.
Felelős: BakosAdél elnökhelyettes

pillerné Fódi Ilona elnök
Elmondja, hogY a korábbi gyakorlatnak megfelelő összegben tiszteletdíj megállapítását javaso1
a képviselőtestület tagjai számára.

A testület 3 igen szavazatta|, ellenszava zat és tartőzkodás nélkül a következ ő határozatothozza:

rmány zat Képviselőtestül ete
20?2. évi költségvetéséből, a személyi juttatások előirányzata
terhére, 2022. január t, és 2022. június 30. közötti időszakra
vonatkozóan képviselői tészéte, az atábbi összegű egyszeri
tisáeletdíjat állapítja meg.

Pillemé Fódi Ilona elnök bruttó 180.000 Ft+SZHA
Bakos Adél elnökhelyettes bruttó 120.000 Ft+SZHA
Drabant András képviselő bruttó 50.000 Ft+SZHA
A képviselőtestület utasítja az elnököt, hogy a tiszteletdíj
kifizetése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: azowtal
Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök

A Pápai Német Nemzetiségi
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Pillerné Fódi Ilona elnök
i@hata1masérdek1ődésmellettzaj|ottaTisztaSvábcíműfi1mvetítésea
moziban, melyet ur-Őnko.*ányzat is támogatott. Két teltházas előadás volt. TájékozÍatja a

jelenlévőket, hogy anagy érdeklődésre való tékintettel amozipartner abban, hogy a filmet még

egyszer levetítsék.

Megkérdezi van_e kérdés, észrevétel, további iníbrmáció, amit szükséges megtárgyalni,

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászőlás nincs,

Ezt követő enanemzetiségi önkormányzat ülését 13.45 órakorbezárja,

K. m. f.

l ] +b.,
(^ t-/^"\

Drabant András
j e gyzőkönyv-hitelesítő

Pillerné Fódi Ilona
elnök #í*,i,"-5

\' l-: l- K- -/l /,ti., t ,,)i,.-. '(,_ ."_
;: .i. n !,.'J .,d ,?, }.
- ), ,, .-,;{i} c-_ Z',,, u ;;:t_.] -§ &*

tr '., "i+; §"- §i'
\ Pápa /'

\ P,i r> lr -/



Jelenléti ív

a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat

2022. rnájus 12-i ülésére

pillerné Fódi Ilorra elnök

Bakos Adél elrrökhelyettes

Drabant András képviselő

Meghívottak:

Dr. Nagy Krisztina jegyző

Dr. Benkő Krisztina osztá|yvezető

Borisz T erézia költségvetési csoportvezető

Dr. Bán Zsőfta köztisztviselő
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