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Német Nemzetiségi ÖnkormányzatKépviselőtestületének2}2']..június 23i ülésén,a Városháza (Pápa, Fő u. 5.) I. emeleti tárgyalótermében.
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Jelen vannak: Pillerné Fódi Ilona
Bakos Adél elnökhelyettes
Drabant András képviselő

:

Dr. Benkő Krisztina osztályv ezető,
Balláné pákai csilla köáisztviselő,
dr. Bán Zsőfia köztisáviselő,
Takács Krisztina köztisáviselő,
Buzás Bemadett köáisáviselő.

Balogh Adrienn, Babos Petra
munkatársai.

és

Gulyás Attila,

a

pápai M§diacentrum

pillerné Fódi Ilona elnök
Köszönti
megielenteket. Megállapítja, hogy
nemzetiségi önkormányzat
határozatképes, 3 fő képviselő jelen van. A testület ülését8.00 órakor megnyitja.

a

a

ülése

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 testület

a napirenddel kapcsolatban.

3 igen szavazatta|, elLenszavazat és tartőzkodás nélkül a követke ző hatátozatothozza:

A Pápai Német Nemzetiségi
tmány zat Képvi selőtestül ete a
2021. június 23-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint
határozzameg:

1.

Tájékoztatő

a

veszélyhelyzet ideje alatt hozott elnöki

döntésekről
Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök

2.

3.

A202l. évi nemzetiségi nap előkészítése
Előadó: Pillemé Fódi Ilona elnök

Egyhánzenei fesáivál előkészítése
Elöadó: Pillerné Fódi Ilona elnök

2

4.
5.
1.

A Pápai Városi Óvodák

alapítő okiratának módosítása

Előadó: Pillerné Fódi I1ona elnök
Vegyes ügyek

Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt hozott elnöki döntésekről
Előadó: Pillerné Fódi llona elnök

Pillerné Fódi Ilona elnök
Elmondja, hogy a tavalyi és az idei évben a jáwányigyi intézkedések következtében nem volt
annyi rendentény, és nem történt sok esemény az önkormányzat életében,néhány döntést
azonbanmeg kellett hoznía azonidőszak alatt, míg nem üléseáetett a Képvelőtestiilet, ezeket
tartalmazza az el őterj e sáé s.
Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés,kérdés,hozzászőIás a megküldött elöterjesztéssel
kapcsolatban.
Megállapítj a, hogy kérdés,hozzásző|ás, kiegészítésnincs.

Kéri a testület állásfoglalását a következő határozati javaslattal kapcsolatban:
,,A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően elfogadja az elnök á|ta|, a veszélyhelyzet idején hozott döntésekről
szőIó tájékoztatót."
Atestület 3 igen szavazattal,ellenszavazatéshrtőzkodás

nélkül akövetkezőhatfuozatothozza:

Képviselőtestülete az
A Pápai Német Nemzetiségi
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja az elnök
áItal, a veszélyhelyzet idején hozott döntésekről szóló
tájékoztatőt.

2.

A2021. évi nemzetiségi nap előkészítése
Előadó: Pillemé Fódi Ilona elnök

Pillerné Fódi Ilona elnök
Elmondja, a nemzetiségi nap megrendezésétszeptember végérevagy október elejére tewezik.
Hozzáteszi, idén nehéz lesz fellépőket szervezni, mivel nem tudtak a jfuvény miatt sokáig
próbálni a csoportok. A Munkácsy Mihály Német Nemzetisógi Nyelvoktató Altalános Iskola
csoportjai, valamint néhány környékbeli kultrlrcsoport fellépésévelszámolnak. Emellett az
elűzetési emlékmtínélterveznek koszorúzást.
Hozzáfilzí, a nemzetiségi nap megtartását a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 200.000 Ft-tal
támogatja.

Megállapítj a, hogy kérdés,hozzászőlás, kiegészítésnincs.

J

Kéti a testület állásfoglalását a következőhatfuozati javaslattal kapcsolatban:
,,A PáPai Német Nemzetiségi Önkorményzat Képviselőtestiilete 202I. évben is megtartja

hagYománYos német nemzetiségi napját, melynek keretében német hagyomrányőrző kulttrrális
bemutatót, a résávevők számwa szeretetvendégséget, valamint az--elílzetési emlékműrrél
tartandó koszorúzás t tew ez.

A

KéPviselőtestület..

(pro gramok költsé ge

a

i)

rcndezvény fedezetét a 2021,. évi költségvetése dologi kiadások

előfu ány zata terhére bizto sítj a.

A KéPviselőtestület úasrtjaazelnököt,
a szükséges intézkedéseket.

hogy a rendezvény megszerve zése érdekébentegye meg

Hatráridő: folyamatos

Felelős: Pillemé Fódi
A testÜlet

Ilona elnök''

3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ őhatározatothozza:

A

Pápai Német Nemzetiségi

Képviselőtestülete

2021,. évben is megtartja hagyományos német nemzetiségi napját,

melYnek keretében német hagyományőrző kulturális bemutatót, a
résztvevők szétmára szeretetvendégséget, valamint az elílzetési
emlékműrréltartandó koszorúzás t tewez.

A

a

a

Képviselőtestület
rendezvény fedezetét
202I. évi
költségvetése dologi kiadások (programok költségei) előirány zata
terhére biztosítja.

A

képviselőtestület utasítja az elnököt, hogy a rendezvény
megszervezése &dekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Hatandő: folyamatos

Felelős: Pillerné Fódi

3.

Ilona elnök

Egyházzenei fesztivál előkészítése
Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök

pillerné Fódi Ilona elnök
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége
nagYszabásű egyházzenei fesztivál megrendezését tewezi, immár második alkalommatPáp{n.
Tekintettel arra, hogy a fellépők felkészüléséhez biáosítani szeretnék a szükséges időtartáot,
október végéretervezik arcndezlényt, reménykedve abban, hogy azidőjarásiehetővé teszi a
szabadtéti píogram megtartását.
TervÜk szerint aPáPai Német Nemzetiségi Önkormányzattagjai részt vesznek a szervezésben,
valamint az Önkormányzat pénzügyi tááogatást is biáosít á"rendezvényhez, a későbbiekben
megkötendő együttműködési megállapodás alapján.
Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzásző!ása.

4

Megállapítja, hogy kérdés,hozzőszőIás, kiegészítésaz elöterjesztéshez nincs.
a következőhatározati javaslatról:
pápai
Német Nemzetiségi ÖnkorményzatKépviselőtestülete egyetért a Veszprém Megyei
,,A
Ne*.i önkormány zatokKözössége áLtalPápára tewezett egyházzenei fesztivál megtartásával.
A Képviselőtestüiet szervezőmunkával és pénzügyi támogatással is hozzá kívan jarulni a
rendezvény sikeréhez.
A KépvisÓlőtestület a rendezvény pénzügyi támogatását a 202t. évi költségvetése dologi
kiadások (programok költségei) e|őirényzata terhére biztosítja.

kéri a testület állásfoglalását

Képviselőtestület felhatalmazza az elnököt a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok
Közösségével kötendő együttműködési megállapodás aláírás6ra, valamint a rendezvény
előkészítésévelkapcsolatos intézkedések megtételére.

A

Határidö: azonla|
Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök"

A testület

3 igen szavazatta|o e\Ienszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatothozza:

A
e

Pápai Német Nemzetiségi Önkorm

ány

zat Képviselőtestülete

gyetért a Veszprém Me gyei Német Önkormán y zatok Közössége

általPápáratewezettegyházzeneifesztiválmegtartásával.

A képviselötestület szervezőmunkával

és pénzügyi támogatással

is hozzá kíván j árulni a rendezlt ény sikeréhez.

A Képviselőtestület a rcndezvény pénzügyí támogatását a 2021,.
évi költségvetése dologi kiadások (programok költségei)
eIőír ány zata terhére biáo sítj a.

A Képviselőtestület fe\hatalmazza az elnököt a Veszprém Megyei
Német Önkormany zaíok közösségével kötendő együttműködési
megállapod ás aláít ásár a, valamint a r endezv ény előkészítésével
kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Pillemé Fódi Ilona elnök

4. A Pápai

Városi Óvodák alapító okiratának módosítása
Fódi Ilona elnök
Pillemé
Előadó:

Pillerné Fódi Ilona elnök
riegésneskéntelmondja, hogy az alapítő okiratból kikerül a német nemzetiségi nevelés,
tekintettel aíía,hogy annak feltételei jelenleg nem biztosítottak az intézményben.
Hangsúlyo zza, amint ismét sikerül teljesíteni a nemzetiségi nevelés feltételeit, Úgy visSzakerül
az intézményáltal ellátott tevékenységek közé.

5

Kéri a testiilet állásfoglalását

ző határozatij avaslatról:
,,A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestiilete a Pápai Varosi Óvodak alapitő
okiratának módosításáról szóló tájékoztatást tudomásul vette, az abbanfoglaltakkal egyetért."
a követke

Kéri a testület állásfoglalásái azelőterjesztéssel foglaltakkal kapcsolatban.
Atestület 3 igen szavazattal,ellenszavazatéstartőzkodás nélkül akövetkezőhatározatothozza:
1712021. íVI.23.) PNNÖ határozat

A pápai Német Nemzetiségi Önkorm ény zat képviselőtestiilete a
Pápai Városi Óvodák alapítő okiratának móáosításárót szőIó
tájékoztatást tudomásul vette, az abb an

5.

fo

glaltakkal

e

gy etért.

Vegyes ügyek

Pillerné Fódi Ilona elnök
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy miután a Pápai Városi Óvodák Vajda Péter lakótelepi
Tagóvodája aPapu Református Egyházközség működtetésébe került át, szőbakerült, hogy az
Egyházközség is szívesen megszervezné az intézménybena nemzetiségi óvodai nevélést,
amennyiben a feltételeket tudják teljesíteni. Elmondja, hogy ő előzetesen szóban a nemzetiségi
önkormányzattámogatásátő|biztosítottaazEgyházközséget.

a kolábbi döntésekről szóló tájékoztatőban szerepelt a Petőfi Sándor
Gimnáziumban indítandó német nemzetiségi oktatás, aminek nagyon örülnek, és reméli, hogy
az ugyanolyan sikeresen fog működni, mirit a..gyéb.r, eddigilgyedüliként a LovasiLászlő
Gimriáziumban folyó német nemzetiségi oktatás.
Kifejti, hogy

Tekintettel ana, hogy Balláné Pakai Csilla köztisztviselő nyugdíjba vonulása miatt az utolsó
testületi ülésen veszrészt, megköszöni az elmí|t időszakban végzettközös munkát.
Megkérdezi van-e kérdés,észrevétel, további információ, amit szükséges megtárgyalni.
Megállapítja, hogy egyéb kérdés,hozzászőIás nincs.

Eá követően

a nemzetiségi önkormányzat

ülését8.15 órakorbezárja.

K. m. f.
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Mqglrívottak:
Dr. Nagy Krisztina jegyző

Dr. Benkő Krisztina osztályvezető
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