
PÁPAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 

Szám: A01/112-4/2022. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2022. február 15-

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, 

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető, 

Dr. Bán Zsófia köztisztviselő 

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

Köszönti a megjelenteket.  

 

Megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülése határozatképes, 3 fő képviselő jelen van. 

A testület ülését 15.00 órakor megnyitja. 

 

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 napirenddel kapcsolatban. 

 

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

 

 

1/2022. (II.15.) PNNÖ határozat 

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 

2022. február 15-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

1. A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló határozat elfogadása 

Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök 

 

2. Vegyes ügyek 
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1. A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

határozat elfogadása 

Előadó: Pillerné Fódi Ilona elnök 

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

Elmondja, hogy 2022. évre az Önkormányzat 1. 040. 000,- Ft működési támogatásban részesült, 

mely összeg bekerült a 2022. évi költségvetésbe.  

 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 

Elmondja, hogy az Önkormányzat három pályázat sikerességéről kapott értesítést, azonban 

tekintettel arra, hogy a támogatói okiratok még nem érkeztek meg, jelen költségvetés-

tervezetben nem szerepelnek ezek az összegek. 

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

Elmondja, hogy a kisfilm elkészítésére benyújtott pályázatuk nem nyert, azt forráshiányra 

hivatkozva elutasították. A szépkiejtési versenyre 200. 000,- Ft, a nemzetiségi napra 400.000,- 

Ft, a téli ünnepekre pedig 300. 000,- Ft, támogatást kaptak.  

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

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: 

 

 

2/2021. (II.15) PNNÖ határozat 

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 

Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi 

költségvetését az alábbiak szerint fogadja el 

 
Bevételek kiemelt előirányzatonként: 

 
adatok ezer forintban 

 

1.1. Intézményi működési bevételek: - 

2.1.2. Önkormányzatok költségvetési támogatása: 

- központosított előirányzat 

- 

3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: - 

3.3.  Pénzügyi befektetések bevételei: - 

4.1.1. OEP-től átvett működési célú pénzeszközök: - 

4.1.2. Egyéb támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel: 

- működési célú támogatás 

 

1.040 

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

4.2.2. Egyéb felhalmozási célú pe. átvét.: - 

5.1. 

5.2.1. 

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 

Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 

- 

- 

6. Támogatás, kölcsön visszatérül., értékpapír ért., kibocsát. bev.: - 

7.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra: 1.769 

 

8. 

 

Bevételek összesen 

 

2.809 
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Kiadások kiemelt előirányzatonként: 
 

1. Személyi juttatások:  500  
2.  Munkaadókat terhelő járulékok:  60  

3. Dologi kiadások: 
- Programok költségei (szépkiejtési verseny, 

nemzetiségi találkozó, 
Márton napi ünnepség, 
adventi hangverseny stb.) 

 

 
1.899 

4.  Ellátottak juttatásai: - 
5.  Speciális célú támogatások:  250 
6. Felújítások: - 
7. Beruházások: - 
8. Egyéb felhalmozási támogatások: - 
9. Tartalék: 100 

 
10. 

 
Kiadások összesen: 

 
2.809 

11. Költségvetési támogatás - 
Létszám: - 
 

 

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § alapján a 2022. évi költségvetés 

mellékletei: 

a) A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú 

bevételeinek és kiadásainak 2022. évi előirányzata mérleg rendszerben (1. számú 

melléklet) 

b) A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat 

felhasználási terve (2. számú melléklet) 

c) A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat – többéves kihatással járó döntéseinek 

számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (3. számú melléklet) 

d) A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek 

és kiadások alakulását bemutató mérleg 2022-2025. évekre (4. számú melléklet) 

e) A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési egyenleg 

összegének bemutatása (5. számú melléklet) 

 

2. A költségvetés tervszámait a nemzetiségi önkormányzat a kötelező feladatokra fordítja, 

önként vállalt és államigazgatási feladatokat nem lát el. 

 

3. A nemzetiségi önkormányzatnak általa irányított költségvetési szerve nincs. 

 

4. Költségvetési hiány a költségvetésben nincs, annak belső, illetve külső finanszírozására 

szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatot nem kell biztosítani. 

 

5. A költségvetési év fejlesztési céljainak megvalósulásához a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügyleteket nem keletkeztetnek. 

 

6. A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt 

előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. 
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A képviselőtestület utasítja az elnököt, hogy az elfogadott költségvetési határozat alapján az 

előirányzatok nyilvántartásba vételéről gondoskodjon. 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Pillerné Fódi Ilona elnök 

Dr. Benkő Krisztina osztályvezető 

Borisz Terézia csoportvezető 

 

2. Vegyes ügyek 

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

Elmondja, hogy az Önkormányzat első tervezett programja a szépkiejtési verseny, melyet a 

tavalyi évben a járványügyi helyzet miatt nem tartottak meg. Bakos Adél elnökhelyettes 

felvetette, hogy idén online formában szervezzék meg a programot. A szépkiejtési verseny 

mindig a tavaszi szünet előtti utolsó napokban szokott lenni.  

 

Bakos Adél elnökhelyettes 

Javasolja, hogy a szépkiejtési versenyt a „Zweiglein” projekt zárórendezvényeként tartsák meg. 

Elképzelhető, hogy addigra enyhül a járványügyi helyzet, és személyes jelenlét mellett is 

megtartható lesz a verseny. 

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

Elmondja, hogy a megyei nemzetiségi verseny vers- és prózamondó részét tavaly úgy 

szervezték meg, hogy a versenyzők a felvett anyagokat eljuttatták a zsűrihez, akik az alapján 

értékelték az előadásokat. Beszámol továbbá arról, hogy a Pápai Petőfi Sándor Gimnáziumban 

szeptembertől elindul a német nemzetiségi oktatás felmenő rendszerben. Ezzel kapcsolatban 

tartottak egy megbeszélést, melyen a gimnázium intézményvezetője is részt vett, valamint 

telefonon csatlakozott Schindler László, a Lovassy László Gimnázium intézményegység -

vezetője is. Ezen a megbeszélésen elmondta, hogy az Önkormányzat kiemelt célja a 

nemzetiségi tagozat támogatása, annak érdekében, hogy a kulturális tevékenység és a 

hagyományápolás is megfelelően indulhasson el. Pályázati támogatásból tervezték 

finanszírozni a német nemzetiségi tagozat népszerűsítését szolgáló kisfilm elkészítését. Az erre 

benyújtott sikertelen pályázat ellenére is szeretnék, ha elkészülne ez az anyag, annak költségeit 

saját forrásból tervezik biztosítani. Ez a kisfilm tartalmazná a Munkácsy Mihály Német 

Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola német nemzetiségi tagozatának bemutatását is. 

 

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

 

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Ezt követően a nemzetiségi önkormányzat ülését 15.10 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Pillerné Fódi Ilona Drabant András 

 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő  


