
pÁp,at NEfurrT NEMZE rtsru óNronnrÁNyZAT

Szám: A0 1 /1 12-37 12022.

JEGYZŐKÖtVYV

Készült: aPápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2022. december
12-i ülésén, a Városháza (Pápa, Fő u. 5.) I. emeleti nagy tárgyalótermében.

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

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető,
Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető,
Borisz T erézia költségvetési csoporlv ezető,
Dr. Bán Zsőfta köztisztviselő,

Édl t<risztián Péter,
Babos Petra a pápai Médiacentrum munkatársai.

pillerné Fódi Ilona elnök
Köszönti a megjelenteket.

Megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülése határozatképes, 3 fo képviselő jelen van.
A testület ülését 14.00 órakor megnyitja.

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

Megállapítja, hogy más javaslat nincs, indítványozza a meghívóban jelzett napirendek
elfogadását.

Kéri a testület állásfoglalását a napirenddel kapcsolatban.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazatéstartőzkodás nélkül a következőhatározatothozza:

35/2022. (XII.12.) PNNÖ határozat
1. A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi

munkatervének elfo gadása
Előadó: Pillerné Fódi Ilona

2. A Pápu Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről szőIő 212022. (II.15.) PNNÖ határozat
módosítása
Előadó: Pillemé Fódi Ilona elnök

3. Belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása

Előadó : Borisz T eftzia költségvetési csoportvezető
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Helyi Esélyegyenlőségi Program véleményezése

Előadó: Benecz Rita szociális és közigazgatásí osztáIyvezető

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskolában folyó nemzetiségi oktatás támogatásáről

szóló döntés

Előadó: Pillerné Fódi llona elnök

A Pápai Petőfi Sándor Gimnáziumban történő nemzetiségi

oktatás támogatásáról szóló döntés

Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök

Pápai Városi Óvodák Nátuskerti Tagóvodájában történő

nemzetiségi nevelés támogatásáról szóló döntés

Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök

Beszámoló az adventi hangversenyről
Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök

9. A 2023l24-es tanévre az általános iskolák körzetének

tervezésével kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása
Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök

10. Vegyes ügyek

1. A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat2023. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Pillerné Fódi Ilona

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

Megállapítj a, hogy kérdés, hozzászőlás, kiegészítés nincs.

Kéri a te stület ál lásfo glalá sát a határ ozati j av aslattal kapc solatban.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazatéstartőzkodás nélkül a következőhatározatothozza:

Hatriridő: 2023. december 31.
Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök

4.

5.

6,

7.

8.

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a
2023. évi munkatewét az I. számű melléklet szerint jóváhagyia.
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2. A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
212022. (II.15.) PNNÖ határozat módosítása
Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök

pillerné Fódi Ilona elnök
Elmondja, hogy a költségvetés módosítására azéft van szükség, meft az Önkormányzatnak
ismét módjában áIl támogatni a német nemzetiségi oktatást és nevelést a Munkácsy Mihály
Német Nemzetiségi Általános Iskolában, a Pápai Petőfi Sándor Gimnáziumban, valamint a
Pápai Városi Óvodák Nátuskerli Tagóvodájában

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

Megállapítj a, hogy kérdés, hozzászőlás, kiegészítés nincs.

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslaltal kapcsolatban:

A testület 3 igen szavazattal. ellenszavazatéstartőzkodás nélkül a következőhatározatothozza:

3712022. (XII.12.) PNNÖ határozat
A Pápai Német Nemzetiségi Önkorményzat Képviselőtestülete a
2022. évi költségvetés módosítása kapcsan a következő döntést
hozza:

1,. Az előterjesztés alapjan a 212022. (II.15.) határozattal
elfogadott 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint
módosítja:
költségvetési bevétel: 4.803 eFt
költségvetési kiadás: 4.803 eFt

A2022. évi költségvetés foösszege 4.803 eFt.

Bevételek kiemelt e|őir ánv zato n kén t:

adatok ezer forintban

Bevételek kiemelt előiránvzaton ként Osszeg
1.1 Intézményi működési bevételek

2.L2
Önkormányzatokköltségvetésitámogatása: központosított
előirányzat

3.1 Táreyi eszközök, immateriális iavak értékesítése

J.J pénzüsyi befektetések bevételei

4.1.1 OEP-től átvett felhalmozási feladatalapú támogatás
4.1.2

Eevéb támosatáséftékű működési célú pénzeszköz átvétel:

működési célú támosatás 1040

feladatalapú támosatás l094
pálv ázati támo satás szépkiei tési versenv 200
pá|vázati támosatás nemzetisési nao 400
pályázati támosatás téli ünnepek 300



4.2.I OEP-től átvett felhalmozási célú pe. átvét

^a.) Esvéb felhalmozási célú pénzeszköz átvét

5.1 MűködésicéIűpénzeszkőzátvételáIlamháztaftásonkívülről

5.2.I F e lhalmozás i p énzeszkö z áN étel államhánatás on k ívü lrő l

6.
Támogatás, kölcsön visszatérülés, értékpapír értékesítés, kibocsátás
bevétele

8.1 Előző évi maradvány igénybe vétele I769

Bevételek összesen 4803

kiadások kiemelt előiránvzatonként összeg
1 személyi iuttatások 900

2. Munkaadókat terhelő iárulékok 75

J. Doloei kiadások 3003

4. Ellátottak iuttatásai

5. speciális célú támosatások 700

6. Felúiítások

7. Társyi eszközvásárlás 25

8. Esvéb felhalmozási támosatások

9. Tartalék 100

10. kiadások összesen 4803

ll költsésvetési támosatás

2. Az áIlanÁáúartásról szóló 2011,. évi CXCV. törvény 24. §

alapján a 2022. évi költségvetés mellékletei:
a) A Pápai Német Nemzetiségi Önkorményzat működési és

felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2022. évi
előkényzata mérleg rendszerben (1. számú melléklet)

b) A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi
módosítottelőirányzatfelhasználásiterve(2.szémímelléklet)

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

d) A Pápai Német Nemzetiségi Önkorményzat miiködési és
felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató
mérleg 2022-2025. évekre (4. számúmelléklet)

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

3. A költségvetés tervszámait a nemzetiségi önkorményzaí a
kötelező feladatokra fordítja, önként vállalt és államigazgatásí
feladatokat nem lát el.

4
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4 . A nemzeti s é gi önkormány zatnak általa i rányíto tt kö lts é gveté s i
szerve nincs.

5. Költségvetési hiány a költségvetésben nincs, annak belső,
i 1 1 etve kül s ő ftnanszír o zás ár a szol gál ó fi nans z it o zási b evéte l i
előtrányzatot nem kell biztosítani.

6. A költségvetési év fejlesztési céljainak megvalósulásához a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szólő 20IL évi
CXCN. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteket nem keletkeztetnek.

7. A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képv i s e l ő te stül ete a j őv áhagyott ki eme lt előir ány zato k kö zötti
átcsopotto s ítás j o gát minden esetben fenntartj a magának.

A képviselőtestület utasítja az elnököt, hogy az elfogadott
kö lt s é gv eté si határ o zat alapj án az előir ány zatok nyi lvántartásb a
vételéről gondoskodj on.

Határidő: folyamatos
Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök

Dr. Benkő Krisztina osztályvezető
B orisz T er ézia csoportvezető

3. Belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása
Előadó : Borisz T erézia költségvetési csopoftvezető

Pillerné Fódi Ilona elnök
Megkéri Borisz Terézia költségvetési csoporlvezetőt, hogy röviden ismeftesse a belső
ellenőrzési ütemtervet.

Borisz Terézia költségvetési csopoftvezető
Elmondja, hogy a korábbi éveknek megfelelően az ellenőrzés a gazdálkodás szabályszerűségére
koncentrál, a belső ellenőrzést a Hivatal külső szakétő útjánléíja el.

pillerné Fódi Ilona elnök
Megkérdezi, hogy az előadottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászőIása.

Megállapítj a, hogy kérdés, hozzászőlás, kiegészítés nincs.

Kéri a testület állásfoglalását ahatározati javaslattal kapcsol atban.

Atestület 3 igen szavazattal, ellenszavazatéstartőzkodás nélkül akövetkezőhatározatothozza:



A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 37012011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a

2023, évi belső ellenőrzési ütemtervet az 7. számú melléklet
szerint jőváhagyja, azzal, hogy az abban íbglalt feladatokat a
Pápai Polgármesteri Hivatal külső szakétő útján lássa el, és

annak eredményéről 2023. május 31-ig tájékoztassa a
Képviselőtestületet.

Határidő: avizsgálatIezárására: 2023, december 3 1.

a beszámoló elkészítésére: 2023. május 31.
Felelős: Pápa város jegyzője

4. Helyi Esélyegyenlőségi Program véleményezése
Előadó: Benecz Rita szociális és közigazgatási osztáIyvezető

pillerné Fódi Ilona elnök
Megkérdezi Benecz Rita szociális és közigazgatási osztáIyvezetőt, van-e szóbeli kiegészítése.

Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető
Elmondja, hogy Pápa Város Önkormányzata öt évre szóló Esélyegyenlőségi Programot
fogadott el20l8-ban, melyet kétévente át kell tekinteni. 2020-banvolt az utolsó felülvizsgálat.
A programok egyrésze a veszélyhelyzet miatt nem tudott megvalósulni, hiszen az érinti az
oktatást, az időseket, az egészségügyi ellátó irtézményeket, melyek nagyon sokáig zárva
voltak. A Program intézkedési terv része nem vá|tozott, azt 2023-ig kell megvalósítani.
Véleménye szerint eklhez még kellő idő á1l rendelkezésre. A Belügyminisztérium kiadott egy
módszertani útmutatót, mely szerint újra el kellett készíteni a helyzetelemző részt, ez történt
meg a 2021-es adatokkal kiegészítve. A gyermekekre vonatkozó részben kiemelt figyelmet
kapott a nemzetiségi támogatásoknak az a része, amely a köznevelésben érintette az egyes
iskolásokat a nemzetiségi oktatás területén.

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

Megállapítj a, hogy kérdés, hozzászőlás, kiegészítés nincs.

Kéri a testület állásfoglalását a következőhatározati javaslattal kapcsolatban:

,,A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete Papa város Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, aztPápa
Város Önkormányzata Képviselőtestületének véleményezési jogkörében eljárva elfogadásra
javasolja.

A Képviselőtestület utasítja az elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa Pápa város
polgármesterét.

Határidő: azonnal
Felelős: Pillerné Fódi llona elnök"

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



A Pápai Német Nemzetiségi Képviselőtestülete
Pápa város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
felülvizsgálatáről szóló előterjesztést megtárgyalta, azt Pápa
Város Önkormányzata Képviselőtestületének véleményezési
jogkörében elj árva elfogadásra j avasolj a.

A Képviselőtestület utasítja az elnököt, hogy a döntésről
táj ékoztass a P ápa város pol gármesterét.

Határidő: azonnal
Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök

5. A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktatő 
^lta|ános 

Iskolában folyó
nemzetiségi oktatás tám o gatás ár ő| szőlő dö ntés
Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök

Pillerné Fódi Ilona elnök
Elmondja, hogy 100. 000 forinttal szeretnék támogatni a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskolát, különös tekintettel arra, hogy az Önkormányzat programjai
során nagy mérlékben számíthat az iskoIára és annak diákjaira. Hozzáteszi, színvonalas
nemzetiségi oktatás zajlik az iskolában.

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászőIása.

Megállapítj a, hogy kérdés, hozzászőIás, kiegészítés nincs.

Kéri a te stül et ál l ás fo g l al á sát a határ o zati j av aslattal kap c s o 1 atb an.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a következőhatározatothozza:

Képviselőtestülete
100. 000,- Ft támogatásban részesíti A Kertvárosi Gyermekekért
Alapítványt azzal, hogy a teljes összeget a Munkácsy Mihály
Német Nemzetiségi Nyelvoktaó 

^llrrlános 
Iskolában tanulók

német nemzetiségi oktatásával kapcsolatos feltételek javítása
érdekében használhatj a fel.

A Képviselőtestület a juttatás fedezetét a2022. évi költségvetése
speciáli s célú támo gatáso k előir ány zata terhére bizto sítj a.

A testület utasítja az elnököt, hogy kösse meg a támogatási
szerző dést, és gondo sko dj on a j uttatás kifi zetéséről.

Határidő: azonnal
Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök

A Pápai Német Nemzetiségi



8

6. A Pápai Petőfi Sándor Gimnáziumban történő nemzetiségi oktatás támogatásáról

szóló döntés

Előadó: Pillerné Fódi llona elnök

Pillerné Fódi Ilona elnök
Elmondja, hogy ebben azévbenaz Önkormányzatlehetőségeihez mérten aPapaiPetőfi Sándor
Gimnáziumot szeretné a legnagyobb mértékű támogatásban részesíteni azzal, hogy a Petőfi
Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa Alapitvány a 300. 000 forint támogatást a

nemzetiségi táncruhákhoz szükséges anyagok megvásárlására fordíthatj a.

Pillerné Fódi Ilona elnök
Megkérdezi, hogy az erről készült előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
hozzásző|ása.

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászőlás, kiegészítés az előterjesztéshez nincs.

Kéri a testület állásfoglalását a határozatí javaslattal kapcsolatban.

A testület 3 igen szavazattaI. ellenszavazatéstartőzkodás nélkül a következőhatározatothozza,.

.y zat Képvi selőte stülete
300. 000,- Ft támogatásban részesíti a Petőfi Sándor Gimnázium
és Szakközépiskola Pápa Alapítványt azzal, hogy a teljes
összegből népviselethez szükséges ruhaanyagokat vásáro1 a P ápai
petőfi sándor Gimnázium számáta,

A Képviselőtestület a juttatás fedezetét a2022, évi költségvetése
sp ec i ál i s célú támo gatások előir ány zata terhére bizto sítj a.

A testület utasída az elnököt, hogy kösse meg a támogatási
szerző dést, és gondoskodj on a j uttatás kifi zetéséről.

Határidő: azonnal
Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök

7. Pápai Városi Óvodák Nátuskerti Tagóvod ájában történő nemzetiségi nevelés

támogatásáról szóló döntés
Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök

Pillerné Fódi Ilona elnök
Elmondja, hogy 50 ezer forint támogatásban szeretnék részesíteni a Nátuskerti Óvodáért
Közhasznú Alapítványt azzal, hogy a teljes összeget a Pápai Városi Óvodák Nátuskerti
Tagóvo dáj áb an zajlő nemzeti sé gi nevelé s j av ításár a használhatj a fel.

Megkérdezi, hogy az errőI készült előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
hozzászőlása,

A Pápai Német Nemzetiségi
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Megál lapíti a, l-ro gy kérdés, hozzász,őlás, ki egészítés az előterj esztéshez nincs.

I(éri a testiilet állásfbglalászlt a lratározati.iavasltrttal kapcsolatban.

A testtilet 3 igen szavazaíIal, ellenszavazatés tartózkodás nélktil a következőhatározatoíhozza:

A Pápai Nérnet Nerrrzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete
50.000 Ft támogatásbarr részesíti a Nátuskerti Óvodáért
I(özlrasznú Alapítványt azzal, hogy a teljes összeget a Pápai
Városi Óvodák Nzltr-rskerti Tagóvodájában zajlő nemzetiségi
nevelés javítászira használhatja fel. A Képviselőtestület a
támogatás í-edezetét a 2022. évi költségvetése speciális célú
tárlrogatások előirzirryzata terlrére biztosítja.

A testtilet Lrtasítja az elnököt, lrogy kösse meg a tárnogatási
szerződést, és goncloskodjon a tárnogatás kif-izetéséről.

LIatáridő: azonnetl
Felelós: Pillerné llódi Ilona elnök

8. Beszrimoló az :tclvcnti h:rngverscnyrííl
l]lőadó: Pillerné Fódi llona elrrök

pillerrré Fódi Ilorra elrrök
Megl<öszöni a Munkácsy Mihály Nérlret Nenrzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
dolgozóirrark és diák|ainzrk a rrrr"rr-rká.jiit, segítségét, lriszen ebben az évben az iskola adta a
rendezvétry lrelyszínét. Vélemérrye szerirlt nagyoll .jól siker|ilt az adventi hangverseny, ahol
rlindclrki .ió1 érezte nragát. Úgy érzi, a retlclezvérrtryel sikerült hozzájárulni az adventi
időszakban törtérró lelki toltődésl,ez. Még egyszer megköszörri a tarrtestület, illetve a diákok
nrr"rr-rká.járt.

Megkérclezi, l-rogy a,z errőI l<ósztilt clőterjesztéssel l<apcsolatban van-e valakirrek kérdése,
hcyzz,itsz,őlástt.

Mc glrl lap ít j a, hogy kérdé s, ho,zzitszőIás, k i egószíté s az c l őtcr j esztéshez nincs.

I(éri a testiilet álIásíbglalását a lrirtározati.javaslattal kapcsolatbarr.

A test|ilet 3 igerr szavazaltal ellenszava z,at és tartózkodás nélkiil a következ ő határozatothozza..

A Pápai Nérrret Nerrrzetiségi
lrangversenyről szóló beszárl' olót ellbgadja.

az adventi
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9. A 2023l24-es tanévrc az álta|ános iskol:il< l<örzctének tervezésével kapcsolatos
egyetértési j og gyal<orlrisa

Előadó: Pillerrré Fódi Ilona elnöl<

Pillerné Fódi I1ona elnök
Elmor-rdja, hogy a korábbi éveklrez hasonlóarr a 2023l2024-es tanévben a Munkácsy Mihály
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Álhlános lskola beiskolázási teriilete - a nernzetiségi
nevelési-oktatási feladatok ellátása tekintetében - Pápa város teljes közl,gazgatási teriiletére
terjed ki.

Megkérdezi, 1Togy az enől késztilt előteriesztóssel kapcsolatbarr van-e valakirrek kórdése,
hozzászőIása.

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászőIás, kiegészítés az előteljesztéslrez nincs.

Kéri a testület állásíbglalását a lratározati j avasiattal kapcso l atbarr.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazaI és íaríőzl<oc]ás néll<til a l<övetl<ező határozatoIhozza:

Pápai Néret Nenlzetiségi Örrkorn-rányzat Képviselőtestülete
egyetért azzal, lrogy a Munkzicsy Mihály Nérr-ret Nemzetiségi
Nyelvoktató Altalános lskola beiskolázási tertilete - a nenlzetiségi
trevelési-oktatzisi 1'eiadatok cllátása tekintetéber-r - Pápa város
telj es közi g azgatási terii l etére terj cdj err l< i.

Utasítia az elr-rököt, lrogy a l(épviselőtesttilet ciörrtésérő1

tájékoztassa a Pápai T'arrkertileti I(özpontot.

Határidő: 2023 . f-ebruár l 5.

Fe lelós: Pillelnó l;ódi Ilona elnök

Pillerné Fódi Ilona elnök
Megkérclezi van-e kérdés, észrevéte1, további irrfbrnrácici, tlt-t-tit szl-ikséges megtárgyalni.

Megállapítja, hogy további kérdós, hozzászőlás, kiegészítés nincs.

Megköszöni a Hivatal rnunkatársainak segítségét. Békés, boldog l<arácsonyi tinrrepeket ós

eredményes írj esztendőt kívárrr rrrirrder' kinek.

Ezt követően a nemzetiségi önkormányzat tilését 14.1 1 órakor bezárja.

I(. rn. f.

kal/l,..ilrt)-^ +d- t*
Pillerné Fódi llorla

elnök
Drabant András

.i egyzókönyv-hitelesító
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