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KészÜlt: a PáPai

Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2020. október
14-i ülésén,a Városháza (Pápa, Fő u. 5.) I. emeleti tárgyalótermében.

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

Dr. Berrkő Krisztina osztályvezető,
Balláné pákai csilla köztisztviselő

Balogh Adrienn, ÉdlKrisztián Péter és Babos
munkatársai.

Pillerné Fódi llona elnök

KÖszÖrrti

a

megjelenteket. Megállapítja, hogy

a

Petra

pápai Médiacentrurn

nemzetiségi örrkormányzat ülése

hatátozatképes, 3 fő képviselő jelen van. A testület ülését14.00 órakór megnyitja.

Megkérdezi a jelerrlévőket, hogy

javaslatuk.

a

rneghívóban jelzetteken

kívül van-e más

napirendi

Megállapítia, hogy más javaslat nincs, indítványozzaanapirend elfogadását.

Kéri a testület állásfoglalását

a napirenddel kapcsolatban.

A testület 3 igen szavazatta|, ellenszavazat

és tartózkodás

nélkül a következ őhatározatothozza:

10/2020. (X. 14.) PNNÖ határozat
A pápai Német Nemzeti ségi Önkorrn ány zat képviselőtestülete a
2020. október l4-i üléséneknapirendjét az alábbiak szerint
határozzameg,.

1. +

Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Altaláno s Iskolában folyó nemzetiségi oktatás támo gatása
Előadó: Pillerné Fódi llona elrrök

2. A Pápai Városi Óvodák Vajda Péter Lakótelepi
Tagóvodájában folyó nemzetiségi nevelés támogatása
Előadó: Pillerné Fódi Ilona elrrök

3, Német nemzetiségi tagozatos, első

osztályos diákok

Schultüte köszöntésével kapcsolatos döntés
Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök

4.

Vegyes iigyek

2

1. A

MunkácsY Miháty Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában
folyó ncmzetiségi oktatás támogatása
Előadó: Pillerné Fódi llona elnök

Pillerné Fódi Ilona elnök
Elmondja, hogY azidei évben a járványügyi intézkedések következtében nagyrészt elmaradnak
az ÖnkormánYzaÍ szokásos rendezvényei, illetve néhányat zárt körben, kis 1éiszámmal
tartanak
meg, ezétl most a korábbi években szokásosnál nagyobb összegekkel tudnak
hozzájárulni a
német nemzetiségi oktatás és nevelés feltételeinek javításához.
Javasolja, hogy a nemzetiségi oktatás segítéseérdekébenadjon az önkorm ányzat 550
eFt
támogatást a Kertvárosi Gyermekekért Alapítvány részére,
Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés,kérdés,hozzászőlás az áItalaelőterjesztettiavaslatlroz.
Megállapítj a,

ho

gy kérdés, hozzászólás, kiegé szítésnincs.

Kéri a testület állásfoglalását a következő határo zati javaslattal kapcsolatban:
,,A PáPai Német Nemzetiségi Önkorm ányzat Képviselőtestületé 550.000 Ft támogatásban
részesítiA Kerlvárosi Gyermekekért Alapítványt azzal, hogy a teljes összeget a Munkácsy
MihálY Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolábarr tanulók néÁet nemzetiségi
oktatásával kapcsolato s feltételek j avítása érdekében haszrrálhatj a fel.
A KéPviselőtestÜlet a juttatás fedezetét a2020. évi költségvetése speciális célútámogatások
előir ány zata terhére b i zto sítj a.

A

KéPviselőtestÜlet utasítja az elnököt,
gondoskodjon a juttatás kifizetéséről.
Flatáridő: azonnal
F'elelős: Pillerné Fódi Ilona elnök"

hogy kösse meg

a

támogatási szerződést, és

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a következ ő határozaIothozza:
11/2020. (X.14.) PNNÖ határozat
A pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete
550.000 Ft támogatásban részesítiA Kertvárosi Gyermekekért
Alapítványt azza\, hogy a teljes ös.szeget a Munkácsy Mihály
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában tanulók
német nemzetiségi oktatásával kapcsolatos feltételek javítása
érdekében használhatj a fel.

A Képviselőtestület a juttatás fedezetét a2020. évi költségvetése
speciális célútámo gatások előirány zata terhére biztosítj

A

Képviselőtestület utasítja az elnököt,

támogatási szerződést, és gondoskodjon

Határidő: azonnal
Felelős: Pillerné F'ódi Ilona elnök

a

a.

hogy kösse meg

juttatás kifizetésérő1.

a

3

2. A PáPai Városi Óvodák Vajda Péter Lakótelepi

Tagóvotlájában folyó

nemzetiségi nevelés támogatása
Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök

pillerné Fódi Ilona elrrök
Javasolja, hogy a nemzetiségi nevelés, és az óvodában folyó német nyelvoktatás segítése
érdekébenadjon az önkornr árlyzat l00 eFt támogatást a Vajda péter Lakóielepi GyermeÉkért
Alapítvány részéte,
Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés,kérdés,hozzászőlás az általaelőterjesztett javaslathoz.
Me gállapíd a, lro gy kérdés,hozzászólás,

kie gészítésnincs.

Kéri a testület állásloglalását a következő határozati javaslattal kapcsolatban:
,,A PáPai Nénret Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületó a Vajda Péter Lakótelepi
GYermekekért Alapítványt 100.000 Ft támogatásban részesítiazza\, hogy a teljes összeget a
PáPai Városi Óvodák Vajda Péter Lakótelepi Tagővodájában folyJ német nemzetiségi
nyelvtanítással kapcsolatos feltételek javítása érdekébenhasználhatja fel.

A KéPviselőtestület

a juttatás fedezetét a 2020.
előir ány zata terhére bi zto s ítj a.

A

KéPviselŐtestület utasítja az elnököt,
a j uttatás kiíjzetéséről.

gondoskodj on

évi költségvetése speciális célútámogatások

hogy kösse meg

a

támogatási szerződést, és

Határidő: azonnal

Felelős: Pillerné Fódi

Ilorra elnök"

A testület 3 igerr szavazattal, ellenszavazat éstartőzkodás nélkül a következ őhatározatothozza:
14.

A Pápai Német Nemzetiségi
zat Képviselőtestülete a
Vajda Péter Lakótelepi Gyermekekért Alapítványt 100.000 Ft
támogatásban részesíti azzal, hogy a teljes összeget a Pápai
Városi Óvodák Vajda Péter Lakótelepi TagóvodáJában foiyó

német nemzetiségi nyelvtanítással kapcsolatos feltételek j avítása
érdekéberrhasználhatja fel.

A Képviselőtestület a juttatás fedezetéí a2020. évi költségvetése
speciál i s

A

cé lú támo

gatások elők ány zata terlrére bizto síd a.

Képviselőtestület utasítja az elnököt,

tánrogatási szerződést, és gondoskodjon
Határidő: azonnal
Felelős: Pillerrré Fódi Ilona elnök

a

hogy kösse meg

juttatás kifizetéséről.

a

4

3, Német ncmzetiségi tagozatos, első osztályos diákok
köszöntésével kapcsolatos döntés
Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök

Schultüte

pillerné Fódi Ilona elnök
Tájékoztatja a jelenlévőket, bogy az őszi szünet utáni időszakra
tervezik a nemzetiségi
oktatásban résztvevő első osztályos kisdiákok köszöntését, melynek
keretében a nyolcadik
osztálYosok rÖvid rnűsorral köszöntik a kicsiket, és ajándékkal kedveskednek
nekik. A
SchultÜte csomagok Összeállításának költségét a Képviselőtestület biztosítja,
előzetes
megbeszélésÜk szerint 100 eFt értékben.Tekiniettel ur.u,irogy Bakos
Adél elnökhelyettes az
iskolában dolgozó Pedagógus, célszerű, hogy a szervezésset ait.ltzzameg
a Testület.
Megkérdezi, hogY az elŐterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérclése,
hozzászőIása.
MegállaPÍda, hogY kérdés,hozzászőlás, kiegészítésaz előterjesztéshez nincs.

kéri a testület állásfoglalását a következő hatfuozati javaslatról:
,,A PáPai Nérnet Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete Schultiite ajándékcsomagga1
kedveskedik a Munkácsy Mihály Német Nemzótiségi Nyelvoktató Általános Iskola
német

tagozatos, első osztályos tanulóinak, melynek átaclására 2O2O. novenrber hónap
folyamán kerii1
sor, ünnepélyes keretek között.

A

KéPviselőtestület a csomagok elkészítésénekfedezetére
költségvetéséből, a dolo gi költsé gek e\őir ány zata terhére.

A

testÜlet utasitja

l00 eFt-ot biztosít 2020. évi

az elnökhelyettest a rendezvény előkészítésévelés lebonyolításával

kapcsolatos feladatok ellátására.

Határidő: azonnal.

Felelős: BakosAdél elnökhelyettes''
A testület

3

igen szavazattal. ellenszava zat éstartózkodás nélkül a következ ő határozatoíhozza:

A

pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat
képviselőtestülete
schlrltiite ajárrdékcsornaggal kedveskedik a trztunkácsy Mihály

Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

német

tagozatos, első osztályos tariulóinak, melynek átadására 2020,
november hónap folyamán kertil sor, tinnepélyes keretek között.
A Képviselőtestület a csomagok elkészítésénekfeclezetére 100
eFt-ot biztosít 2020. évi költségvetéséből, a dologi költségek
előirányzata terhére.

A testület utasítja az elnökhelyettest
és lebonyo lításával kapc

Ifatáridő: azonnal.

so

l

a rendezvény előkészítésével

atos feladatok

Felelős: BakosAdél elrrökhelyettes

el

látásara,

4.

Vegyes ügyek

Pillerné Fódi Ilona elnök
Elmondja, hogY a közelmÚrltban tartott közgyűlést a Veszprém Megyei Német önkormán yzatok
KÖzÖssége. A vezetőségbe Pápa k_örnyékéről új tagként ,n"guálurrtották Fódi Istvánt, a
BakonYszÜcsi Német Nernzetiségi Önkormányzat elnökét, újraválasztották Babics Emilt, a
NagYteveli Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, őt pedig ismét megválasztották a
közösség elnökének.
Tájékoztaüa ajelenlévőket,lrogy a szokásos januári országos gá|a2O2L évben elmarad, azaría
szánt kÖltségkeretből a Magyarországi Németek Országos önkormányzataműsoridőt vásárol
egY országos lefedettségű televíziőban, ahol német kulturális nrűsor vetítésére,országos
kitÜntetések átadására és a Valéria Koch Dij átadására is sor kerül. A következő kulturális g7la
2022. év elején Budapesterr lesz várhatóan.
Javasolja, hogy az immár hagyomárrnyáváIt Márton napi ünnepséget, a koronavírus-járvány
miatti korlátozásokra tekirrtettel, és a járvány miatt szükséges magatarlási normákat követve, a
MunkácsY Mihály Nérnet Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola német tagozatos diákjai
kÖrében tartsák meg Úgy, hogy minden osztály a saját közösségében tart délutáni összejövetÓlt,
aho1 Mártorr napi lárnpást vagy hasonló kis emléktár§yakat készítenek,és szerény
szeretetvendéglátásban részesülnek. A rendezvény költségkeretét 350 eFt-ban javasoljá
meghatározni.

Megkérdezi, hogy

a

javaslattal kapcsolatban van-e valakinek kérdése,hozzásző|ása.

MegállaPÍtja, hogy kérdés,hozzászőIás, kiegészítésaz előterjesztéshez nincs.
I(éri a testület állásí'oglalását a következő határozati javaslatról:
,,A PáPai Német Nenrzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a hagyományos Márton napi
retrdezvénYéta Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általárrós Iskolában, áz
osztályközösségek köréberr tarda meg.

A

KéPviselőtestület a kézműves íbglalkozások eszközeinek, és az osztályokban tartandó
szeretetvendégség alapanyagainak beszerzéséhez 350 eFt-ot biztosít 2O2O. évi
kö ltségvetéséből,a dolo gi költségek e|őir ány zata terlrére.

A

testÜlet utasítja az elnökhelyettest
kapcsolatos feladatok ellátására.

a

rendezvény előkészítésévelés lebonyolításával

Határidő: azonnal

Felelős: BakosAdél elnöklrelyettes''

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazatéstartózkodás nélkül a következ őhatározatothozza:

A pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete a
hagyományos Márton napi rendezvényét a Munkácsy Mihály
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában. az
osztályközösségek körében tartja meg,

6

A képviselőtestület

a kézműves

foglalkozások eszközeinek, és az

osztályokban tartandó szeretetvendégségalapanyagainak

beszerzéséhez 350 eFt-ot biztosít 2020. évi kottsegvetéséből,
a
dolo gi költségek előir ány zata terhére.

A

testÜlet utasítja az elnökhelyettest arendezvény előkészítésével
és lebonyolításával kapcso l atos feladatok ellátásara.

Határidő: azonnal.

Felelős: BakosAdél elnökhelvettes''

pillerné Fódi Ilona elnök
Megkérdezi van-e kérdés,észrevétel,további információ, amit sztikséges
megtárgyalni.
Megállapítja, hogy egyéb kérdés,hozzászőlás nincs.
Ezt követően a nemzetiségi önkormányzat

ülését14.15 órako r bezárja.

K. m.
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Pillerné Fódi IlonaLl
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Drabant András
j egyzőkönyv-hitelesítő

Jelenléti ív
a

Pápai Német Nemzetiségi Önkorm ányzat
2020. október 14-i ülésére
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Pillerné Fódi Ilona elnök
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Bakos Adél elnökhelyettes
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Drabant András képviselő

Meqhívottak:
Dr. Nagy Krisztina jegyző

Dr. Benkő Krisztina osztálvvezető

.h,*,ks#

Balláné pákai csilla köztisztviselő
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DEUTSCHE NATIONALITÁTENSELBSTVERWALTUNG
pÁp.q.r

8500 Pápa, Fő u.

Ügyiratszám : A0Il225-

DER STADT PÁPA

NÉurrNEMzETrsncr öNxonuÁNv7Ái
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5.

Telefon: 89/515-006 Fax: 89/313-989

12020,

MEGHívó
A pápai Német Nemzetiségi Önkorményzatsoron következő ülését
2020. október 14-én (szerdán) 14.00 órára

a Yároshéna

I. emeleti targyalótermébe (Fő u. 5.) összehívom.

NAPIRENDI JAVASLAT:
1.

A

Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában folyó

nemzetiségi oktatás támogatása
Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök
2,

A PáPai Városi Óvodák Vajda Péter Lakótelepi Tagóvodájában folyó nemzetiségi nevelés
támogatása
Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök

J.

Német nemzetiségi tagozatos, első osztályos diákok Schultüte köszöntésével kapcsolatos
döntés

Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök
4.

Vegyes ügyek

kérem, hogy a nenrzetiségi önkormányzat

ülésénszíveskedjékmegjelenni.

Pápa,2020. október 9.

\, ' ."?; ...t . )',
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Pillerné Fódi Ilona sk'4]'r.
p.l,
elnök

Kiadmány hiteléül:
Pápa,2020. október 9.
Dr. Benkő Krisztina

önkormány zati és szervezési o sztály v ezető
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