
pÁplt NÉarT NEMzEnsÉq öNronnüNyzlr

Sztím: A0 1/1 18-621202l.

JEGYZŐKÖNVV

Készült: a Pápai Német Nemzetiségi ÖnkormányzaíKépviselőtestületének 2021. december
27-i ülésén, a Városháza (Pápa, Fő u. 5.) I. erneleti tárgyalótermében.

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

Dr, Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető,
Szalai Krisztina gazdasági osztályv ezető,
Dr. Bán Zsőfta köztisáviselő

pillerné Fódi Ilona elnök
Köszönti a megjelenteket.

Megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülése határozatképes, 3 fo képviselő jelen van.
A testület ülését 1 1.00 órakor megnyitja.

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

Megállapítja, hogy nrás javaslat nincs, indítványozzaanapirend elfogadását.

Kéri a testület állásfoglalását a napirenddel kapcsolatban.

A testület 3 igen szavazattal. ellenszavazat éstartőzkodás nélkül a következ őhatátozatothozza:

A Pápai Német Nemzetiségi Képviselőtestülete a
az alábbiak szerint202l. december 27-i ülésének napirendjét

határozzameg

l. A Pápai Német Nemzetiségi
költségvetéséről szőlő 212021,.
módosítása
Előadó: Pillemé Fódi Ilona elnök

2. Vegyes ügyek

Önkormányzat 202l, évi
(I.15.) PNNÖ hatáíozat
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1. A Pápai Nómet Nemzetiségi Önkormányzat 202l. évi költségvetóséről szóló

2 12021. (I. 1 5.) PNNÖ határozat módosítása
Előadó: Pillerné F'ódi Ilona elnök

Pillemé Fódi llona elnök
vre*eiaezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászŐLása.

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászőIás, kiegészítés nincs.

A testület 3 igen szavazatta!, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatothozza;

4312021. (XII.27.) PNNÖ határozat
A pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselótestülete a

202l. évi költségvetés módosítása kapcsán a következő döntést

hozza:

1. Az előterjesáés alapján a 2l202t. (I.15.) hatátrozatta|

elfogadott 202l. évi költségvetését az alábbiak szerint

rnódosítja:
költségvetési bevétel: 3,972 eFt
költségvetési kiadás: 3.972 eFt

A 2020. évi maradviány összege a feladatalaprl költségvetési

trámogatásből származik, melynek összege 1.4l7 eFt.

Összességében a 202t. évi költségvetés főösszege 3.972 eFt.

Bevételek kiemelt előirányzatonként: 
adatok ezer forintban

1.1 Intézmény i működési bevételek :

2.1.2. Önkormany zatok költségvetési támogatása:

- központosított előirányzat

3.1 'í ár gy i eszközök, immateriáli s j avak értg!§{§g:
aa
J.J. Pénzügyi befektetések bevételei :

4.I.I OEP-től átvett működési célú pénzeszközökz

4.I.2. egvét támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel:

- működési cólú támogatás

- feladatalapú támo gatás

- páIy ázati támo gatás nemzetiségi nap

- páJryánati támogatás tél

1.040

1.1 15

200
200

4.2.1 OEP-tő1 átvett felhalmozási célú pe.átvét. :

4,2.2. Egyéb felhalmozási cé!i191itv,$
5.1.

5.2.L

lrttit o a.xi célú p énze szköz átvétel ál|arrháztattás on kívülrő l

F e lhalmo zás i p énze s zk öz atv étel ál\amhántartás on kív ülrő l

6. Tímog., kölcsön visszatérül., értékpapír éft., kibocsát, 95
8.1 E|őző évi pénzmaradvány igénybe vétele: 1.4I7

Bevéttllek összesen 3.972



kiadások kiemelt
1 Személyi juttatások: 440
2. Munkaadókat terhelő j árulékok : 68

3, Dologi kiadások:
(nemzetiségi nap, téli iinnepek, egyéb programok költségei)

2.134

4. Ellátottak j uttatásai :

5. Speciális célú támogatások: 780
6, Felújítások:
7, Beruhrázások: 450
8. Egyéb felhalmozási támogatások:

9.

l0.
Tartalék
kiadások összesen:

100
3.972

l1 Költségvetési támogatás

Létszám:

l. Az állarrtháúartásról szóló 20lt. évi CXCV. törvény 24. §
alapjan a202I. évi költségvetés mellékletei:

a) A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat működési és
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 202l. évi
előirányzata mérleg rendszerben (1. számú melléklet)

b) A Pápai Német Nernzetiségi Önkormányzat2O2t. évi eredeti
előfu ányzatfelhasznáIásiterve(2.számúmelléklet)

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

d) A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat működési és
felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató
mérleg 202I-2024. évekre (4. száműmelléklet)

e) A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat 202l. évi
költségvetési egyenleg összegének bemutatása (5. számú
melléklet)

2. A költségvetés teruszámait a nemzetiségi önkormányzat a
kötelező feladatokra fordítja, önként vállalt és államigazgatási
feladatokat nem lát el.

3.Anemzetiségiönkorményzatnakáltalafu ányitottköltségvetési
szerye nincs.

4. Költségvetési hiany a költségvetésben nincs, annak belső,
illetve külső ftnanszítozására szolg álő finanszír ozási bevételi
előirány zatot nem kell biztosítani.

5. A költségvetési év fejlesáési céljainak megvalósulásáútoz a
Magyarország gazdasági stabilitástáról szóló 20ll. évi
CXCN. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteket nem keletkeztetnek.

J
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6. A Pápai Német Nemzetiségi Önkormanyzat
Képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előfuányzatok közötti
átcsoportosítás j ogát minden esetben fenntartja magának.

A képviselőtestület utasítja az elnököt, hogy az elfogadott

költségvetési határozat alapján az előirámyzatok nyilvántartásba

vételéről gondoskodjon.

Határidő: folyamatos
Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök
Dr. Benkő Krisztina osztá|yvezető
Borisz T erézia csoportvezető

2. Vegyes ügyek

Pillerné Fódi Ilona elnök
Elmondja hogy a 2020. évi feladatalapú támogatá§ból 700 ezg forintot nem költött el az

önkormányzat, ezértjavasolj4 hogy 500 ezer forinttal ámogassák a Munkácsy Mihály Német

Nemzetiségi Nyelvoktató Ákabnos Iskolát, melyet az iskola oktatást segítő eszközök (projektor,

laptop, egyéb sámítastechnikai eszközök) vásarlására fud fordítani.

Kéri atestiilet átlásfoglalásátakövetkező hatÁrozatijavaslattal kapcsolatban:

,,A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 500.000 Ft támogatásban

részesíti A Kertvarosi Gyermekekért Alapítványt azza|, hogy a teljes összeget a Munkácsy

Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részére oktatá§t segítő eszközök
(projektor, laptop, egyéb számítástechnikai eszközök) vásárlására használhatja fel. A
Képviselőtesttilet atámogatás fedezetét a202l. évi költségvetése speciális célÚ támogatások

előir ány zata terhére bizto sítj a.

A testület utasítja az elnököt, hogy kösse meg a támogatási szeruődést, és gondoskodjon a

támo gatás kifi zetéséről.

F{atáridő: azonna|
Felelős: Pillemé Fódi Ilona elnök"

A testtilet 3 igen szavazaltal, elIenszavazatés tartózkodrás nélkiil a következő határozatothozza:

Képviselőtestülete
500.000 Ft tárrrogatásban részesíti A Kertvárosi Gyermekekért
Alapítványt azza|, hogy a teljes _összeget a Munkácsy Mihály
Német Nernzetiségi Nyelvoktató Általanos Iskola részére oktatást

segító eszközök (projektor, laptop, egyéb számítástechnikai
eszközök) vásárlásfua használhatja fel. A Képviselőtestület a
támogatás fedezetét a 202l. évi költségvetése speciális célú
támo gatások e|ők ány zata terhére biztosítj a.

A Pápai Német Nemzetiségi
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A testület utasítja az elnököt, hogy kösse meg a támogatási
szerző dést, é s gondo skodj on a íámo gaíás ki frzetés éró l.

Határidő: azonnal
Felelős: Pillemé Fódi Ilona elnök

Pillemé Fódi llona elnök
Elmondja, hogy a feladatalapú támogatás fel nem használtrészetvissza kell utalni a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrí, r észér e.

Kéri a testtilet állasfoglalását a követk ező hatétrozati j avaslattal kapcsolatban:

,,A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2020. évi feladatalapú
támogatás fel nem használt részéről lemond.

A testület utasítja az elnököt a fel nem használt összeg Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére
történő visszautalásáról.

Határidő: 2022. március 15.
Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök"

A Pápai Német Nemzetiségi Képviselőtestülete a
2020. évi feladatalapú támogatás fel
lemond.

nem használt részétől

A testiilet utasítja az elnököt a fel nem használt összeg Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. Ész&e történö visszautalásaról.

Hataridő: 2022, március 15.
Felelős: Pillemé Fódi llona elnök

Pillemé Fódi Ilona elnök
Elmondj4 hogy a 202l. évi működési támogatásból az Önkormrányzat4}} ezer forintot szeretne
technikai eszközök vásárlásfua fordítani.

Kéri atestiilet rátlasfoglalását akövetkező hatfuozati javulatüal kapcsolatban:

,,APápaiNémet Nemzetiségi ÖnkormémyzatKépviselőtestülete a képviselők tevékenységének
összehangoltsága és könnyítése érdekében két tablet és egy nyomtató megvásarlásáról dönt.

A Képviselőtestület az eszközök beszerzésére 400 eFt-ot biztosít 202l. évi költségvetéséből, a
b eruházások előfu any zata terhére.

A testület utasítja az elnököt azeszközök megvásárlására.

Határidő: azornal
Felelős: Pillerné Fódi llona elnök"



hatá
A Pápai Német Nemzetiségi Képviselőtestülete a
képviselők tevékenységének összehangoltsága és könnyítése
érdekében két tablet és egy nyomtató megvásarlásáról dönt.

A Képviselőtestület az eszközök beszerzésére 400 eFt_ot biáosít
202l . évi költségvetéséb ő1, a beruházások elő irány zata terhér e.

A testület utasítja az elnököt az eszközök megvásárlásara.

Hataridő: azonnal
Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök

Pillerné Fódi Ilona elnök
Megkérdezi van_e kérdés, észrevételo további információo amit sztikséges megtárgyalni.

Bakos Adél elnökhelyettes
Megkérdezi, hogy a feladatalaptt támogatás fennmaradó részéből nem lehet-e a Munkácsy
uihaly Német NÓmzetiségi Nyélvoktató Általanos Iskolát további támogatásban részesíteni.

Pillerné Fódi llona elnök
Elmondja, hogy az Önkormanyzat dmai döntésben foglaltakkal együtt 202l. évben összesen

750 ezet forint támogatásban részesítette az iskolát.

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető
Elmondja, hogy a tavalyi évben az Örrkormáyyzat 550 ezer forinttal támogatta a Munkácsy
Mihály-Némói Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolát. Felhívja más intézmények

támogatásanak lehetőségére aképviselők figyelmét azzal, hogy ennek lebonyolÍtásara nagyon

rövid az idő.

Pillerné Fódi Ilona elnök
Egy.t.rt os ztályvezetőasszonnyal és megerősíti, hogy a fel nem használt támogatás összegének

visszautalásáről az imént már döntés született.

Megkérdezi van_e kérdés, észrevétel, további információ, amit sziikséges megtargyalni.

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzásző|ás nincs.

Ezt követően a nemzetiségi önkormányzatülését 11.05 órakotbezá1a.

K. m. f.
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Drabant András
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Jelenléti ív

a Pápai Német Nemzetiségi §nkorm ányzat

202l. december 27-i ülésére

pillerné Fódi Ilona elnök

Bakos Adél elnöklrelyettes

Drabant András képviselő

XÁesbtypüaki

Dr. Nagy Krisztina jegyző

Dr. Benkő Krisztina osztályvezető

S zalai Krisztina o sztály v ezető

Dr. Bán Zsőftaköztisztviselő
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