
PÁPAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 

Szám: A01/112-25/2022. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2022. október 

17-i ülésén, a Városháza (Pápa, Fő u. 5.) I. emeleti tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak: Pillerné Fódi Ilona elnök, 

Bakos Adél elnökhelyettes, 

Drabant András képviselő. 

 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető, 

Dr. Bán Zsófia köztisztviselő 

 

Kuri Ákos, 

Horváth 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. 

 

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

elfogadását. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a napirenddel kapcsolatban. 

 

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

24/2022. (X.17.) PNNÖ határozat 

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 

2022. október 17-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

1. Beszámoló a német nemzetiségi napról 

Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök 

 

2. Vegyes ügyek 

 

1. Beszámoló a német nemzetiségi napról 

Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök 

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

Elmondja, hogy nagy érdeklődés mellett tartották meg az idei német nemzetiségi napot. Reméli, 

a továbbiakban is hasonlóan sikeresen tudják majd megtartani a rendezvényt. 
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Elmondja továbbá, hogy a terembérlés miatt szükségessé vált az időpont módosítása.  

 

Kéri a testület állásfoglalását a következő határozati javaslattal kapcsolatban: 

 

„A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2022. október 7. napján tartja 

meg hagyományos német nemzetiségi napját, melynek keretében német hagyományőrző 

kulturális bemutatót, valamint a résztvevők számára szeretetvendégséget tervez.” 

 

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

 

25/2022. (X.17.) PNNÖ határozat 

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 

19/2022. (IX.5.) PNNÖ határozatban az alábbiak szerint 

módosítja:  

 

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 

2022. október 7. napján tartja meg hagyományos német 

nemzetiségi napját, melynek keretében német hagyományőrző 

kulturális bemutatót, valamint a résztvevők számára 

szeretetvendégséget tervez.  

 

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

valakinek kérdése, hozzászólása. 

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés nincs. 

 

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

26/2022. (X.17.) PNNÖ határozat 

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 

2022. október 7. napján megtartott német nemzetiségi napról 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

2. Vegyes ügyek 

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

Elmondja, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj-

programot hirdetett a német nemzetiségi pedagógus képzésben résztvevő hallgatók számára. 

Örömét fejezi ki, hogy egy pápai diák, Tompa Eszter Dézi is be kívánja nyújtani a pályázatát. 

A diákot személyesen ismeri, 5. osztályos korától minden évben részt vett a városlődi német 

nemzetiségi táborban. Kifejti, hogy a pályázathoz csatolni kell a helyi német nemzetiségi 

önkormányzat ajánlólevelét. Leszögezi, hogy az ajánlólevelet az Önkormányzat örömmel állítja 

ki a pályázó részére.  

 

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

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés nincs. 

 

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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27/2022. (X.17.) PNNÖ határozat 

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 

támogatja Tompa Eszter Dézi főiskolai hallgató Német 

Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogramban való 

részvételét a 2022/2023. tanévben. 

Utasítja az elnököt, hogy a Képviselőtestület döntéséről írásban 

értesítse Tompa Eszter Dézit. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Pillerné Fódi Ilona elnök 

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

Elmondja, hogy a „Mi németek mindig jó magyarok voltunk” című filmet az Önkormányzat 

rendelkezésére bocsátották. Terveik között szerepel, hogy novemberben megszervezik a film 

vetítését a Pápai Polgármesteri Hivatal épületében. 

 

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

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés nincs. 

 

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

28/2022. (X.17.) PNNÖ határozat 

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 

támogatja a „Mi németek mindig jó magyarok voltunk” című film 

vetítését.  

 

Utasítja az elnököt a rendezvény előkészítésével és 

lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására. 

 

Határidő: 2022. november 30. 

Felelős:  Pillerné Fódi Ilona elnök 

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

Elmondja, hogy az Önkormányzat 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, hozzászólás nincs. 

 

Ezt követően a nemzetiségi önkormányzat ülését 13.36 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Pillerné Fódi Ilona Drabant András 

 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő  


