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Készült: aPápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2022. október

17-i tilésén, a Városháza (Pápa, Fő u. 5.) L emeleti tárgyalótermében.

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

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető,
Dr. Bán Zsőfia köztisztviselő

Kuri Ákos,
If orváth Andrea, a pápai Médiacentrum munkatársai.

pillerné Fódi Ilona elnök
Köszönti a megjelenteket.

MegállaPÍtja, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülése határozatképes, 3 fő képviselő jelen van.
A testület ülését 13.30 órakor megnyitja.

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

Megállapída, hogy más javaslat nincs,
elfogadását.

indítványozza a meghívóban jelzett napirendek

Kéri a testület állásfoglalását a napirenddel kapcsolatban.

A testÍilet 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a követke zőhatfuozatothoz,za:

2022. október 17-i ülésének

,nkormányzat Képviselőtestülete a
napirendjét az alábbiak szerint

határozzameg

1. Beszámoló a német nemzetiségi napról
Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök

2. Vegyes ügyek

1. Beszámoló a német nemzetiségi napról
Előadó: Pillerné T'ódi Ilona elnök

Pillerné Fódi Ilona elnök
Elmondja, hogy nagy érdeklődés mellett lrfiofiákmegazidei németnemzetiségi napot. Reméli,
a továbbiakban is hasonlóan sikeresen tudjrik majd megtartani arendezvényt.

A Pápai Német Nemzetiségi
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Elmondja továbbá, hogy a terembérlés miatt szükségessé vált azidőpont módosítása.

Kéri a testület állásfoglalását a következőhatározati javaslattal kapcsolatban:

,,A pápai Német Nemzetiségi ÖnkormányzatKépviselötestülete 2022. október 7. napjéntartja

*.g hagyományos német nemzetiségi napját, melynek keretében nérnet hagyománYŐrző

mtturatiUemutatót, valamint a résztvevők számára szeretetvendégséget tervez.o'

A testület 3 igen szavazattal, eI\enszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatothozza:

A Pápai Német Nemzetiségi Képviselőtestülete a
lgl2022. (IX.5.) PNNÖ hatérozatban
módosítja:

az alábbiak szerint

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete
2022. október 7. napján tutja meg hagyományos német

nemzetiségi napját, melynek keretében német hagyományőrző
kulturalis bemutatót, valamint a résztvevők számára

szeretetvendégséget tew ez,

Megkérdezi, hogy a német nemzetiségi napról szóló beszámolÓval kapcsolatban van-e

valakinek kérdése, hozzászőIása.

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászó|ás, kiegészítés nincs.

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

2022, október 7. napján megtartott német
szóló beszámolót elfogadj a.

Képviselőtestülete a
nemzetiségi napról

2. Vegyes ügyek

Pillerné Fódi Ilona elnök
Blr"*djr, h"gya M"gyarországi Németek Országos Önkormányzata tanulmanyi ösztÖndd-

programot hirdetett a német nemzetiségi pedagógus képzésben résztvevő hallgatók számála.
'örűet 

fejeziki, hogy egy pápai diák, Tompa Eszter Dézi is be kívanja nyújtani apá|yéaatát,

A diákot személyesű isáeii,-s. osáályos korától minden évben részt vett a varoslődi német

nemzetiségi tabórban. Kifejti, hogy a páIyázathoz csatolni ke| a helyi német nemzetiségi

tinkormán} zatajánlőlevelét. Lesz ogezi,iogy *ajánlólevelet az ÖnkormányzatÖrÖmmel állltja

ki apályázó részére.

Megkérdezi, 
lou, 

a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászőlása.

Me gállapítj a, ho gy kérdé s, hor-zászóIás, kie gé szíté s nincs.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kÖvetkezőhatfuozatothozza:

A Pápai Német Nemzetiségi



A Pápai Német Nemzetiségi zat Képviselőtestülete
támogatja Tompa Eszter Dézi foiskolai hallgató Német
Nemzetiségi Pedagógus Tanulmanyi Ösáöndíjprogramban való
részvételét a 202212023. tanévben.
Utasítja az elnököt, hogy a Képviselőtestület döntéséről írásban
értesítse Tompa Eszter Dézit.

Határidő: azonnal
Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök

Pillemé Fódi llona elnök
Elmondja, hogy a o,Mi németek mindig jó magyarok voltunk" című filmet az Önkormányzat
rendelkezésére bocsátották. Terveik között szerepel, hogy novemberben megszervezik a film
vetítését a Pápai Polgrármesteri Hivatal épületében.

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

Megállapítja, hogy kérdés, hoz.zászőlás, kiegészítés nincs.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 1'artőzkodás nélkül a követke ző hatfuozatothozza:

28/2022. (X.17.) PNNÖ határozat
A Pápai Német Nemzetiségi Önkorm ány zat Képviselőtestülete
támogatjaa,,Mi németek mindig jó magyarok voltunk" című film
vetítését.

Utasítja az elnököt a rendezvény előkészítésével és
l ebonyol ításával kapc s o l ato s fel adatok ellátásw a.

Határidő: 2022. november 30.
Felelős: Pillemé Fódi Ilona elnök

következő rendezvénye a Márton nap, melyet 2022.
november 11. napján tartanak a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskolában. A rendezvény megszervezésére felkéri Bakos Adél elnökhelyettest.

Megkérdezi van-e kérdés, észrevétel, további információ, amit szükséges megtárgyalni.

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzőszólás nincs.

Ezt követően a nemzetiségi önkormányzat ülését 13.36 órakotbezárja.
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Jelenléti ív

a Pápai Nómet Nemzetiségi Önkorm ányzat

2022. október l7-i ülésére

}.t_-.- -f"b."J.

l!j'r---r"-t /L-r*^\

/*,,/0(

pillerné Fódi Ilona elnök

Bakos Adél elnökhelyettes

Drabant András képviselő

MeelrívgtFk:

Dr. Nagy Krisztina jegyző

Dr. Benkő Krisztina osztáIyvezető

Dr. Bán Zsőfiaköztisáviselő
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