
TAPOLCA VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA  
8300 Tapolca, Hősök tere 15. 
 
Ügyiratszám: 1/172-11/2016. 
       

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

 
Készült: Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-

testülete 2016. december 15-én 11.15 órakor megtartott nyilvános 
üléséről. 

 
 
Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme 
 (8300 Tapolca, Hősök tere 15.)   
 
 
Jelen vannak: Molnár Attila  elnök 
 Pem Imre  elnökhelyettes 
 Molnárné Resch Myrtill képviselő 
 
   
Tanácskozási joggal, meghívott vendégek: 

Ughy Jenőné jegyző, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető, 
Tóth János informatikus, Döméné Domonkos Bernadett 
jegyzőkönyvvezető.  
 

 
Molnár Attila elnök: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület 3 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv 
hitelesítésére felkéri Pem Imre elnökhelyettest. Javasolja, hogy a képviselő-testület mai 
nyilvános ülésén a meghívóban szereplő napirendi pont kerüljön megtárgyalásra. 
Javaslatát szavazásra teszi fel.  
   

Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 
 3 igen szavazattal – egyhangúan - az alábbi határozatot hozza: 

      
9/2016. (XII.15.) Nkt.   HATÁROZAT     
      
Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 
Képviselő-testülete mai nyilvános ülésén a meghívóban 
szereplő napirendi pontokat tárgyalja. 
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NAPIREND 

 
1. Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. 

évi munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: Molnár Attila, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke 

 
 
VEGYES ÜGYEK 
KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK 
 
 
 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
 
 
1) Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi munkatervének 

elfogadása 
Előterjesztő: Molnár Attila, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 
Molnár Attila elnök: Az előterjesztés ismertetése után kérdezi, hogy a hivatal részéről 
van-e az előterjesztéshez kiegészítés.  
 
Ughy Jenőné jegyző: Nem kíván az előterjesztéshez kiegészítést tenni.  
 

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Molnár Attila elnök a határozati 
javaslatot szavazásra teszi fel. 

 
Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 

 3 igen szavazattal – egyhangúan - az alábbi határozatot hozza: 
  

10 /2016. (XII.15.) Nkt.   HATÁROZAT     
      
Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 
Képviselő-testülete a 2017. évre előterjesztett 
munkatervet elfogadja. 
 
 
 

VEGYES ÜGYEK 
 
 
Molnár Attila elnök: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Kozma Henrik alpolgármester 
úr megkereste a Német Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy a városban folyik egy 
kezdeményezés, amely a városi parkosítás és fásítás bővítését tűzte ki célul, erre 
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munkacsoportot hoztak létre. Létrejött az „50 év 50 fa” faültetési kezdeményezés, 
melyben az nemzetiségi önkormányzat részvételét is kérték. Mindenképpen 
szeretnének ebben részt venni, melyre az a javaslat bontakozott ki, hogy nemcsak 
társadalmi munkaként, hanem anyagi támogatásként is fel tudják vállalni 40.000 Ft 
összeghatárig a részvételt. Kéri a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy ezen összeg 
rendelkezésre bocsátásának technikai lebonyolítását ismertesse.  
 
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető: Ennek a gyakorlati lebonyolítása úgy valósul 
meg, hogy közvetlenül a Német Nemzetiségi Önkormányzat számára állítják ki a 
számlát, mert támogatást a nemzetiségi önkormányzat nem adhat. Közvetlenül az 
önkormányzat fogja kifizetni a számlát, ebből 8 db fát tudnak megvásárolni. Arról kell 
dönteni, hogy 8 db fát vagy 40.000 Ft értékű fát kívánnak megvásárolni a 
kezdeményezéssel kapcsolatban.  
 
Pem Imre elnökhelyettes: Ezen összeg kifizetése még a 2016. évi költségvetés terhére 
menne? 
 
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető: Igen.  
 
Molnár Attila elnök: Javasolja, hogy az „Ötven év - Ötven fa” faültetési 
kezdeményezéshez csatlakozva biztosítsanak 40.000 Ft-ot favásárlásra. A javaslatot 
szavazásra bocsátja. 
 

Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 
 3 igen szavazattal – egyhangúan - az alábbi határozatot hozza: 

 
11/2016. (XII.15.) Nkt.   HATÁROZAT     
      
Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 
Képviselő-testülete csatlakozik az „Ötven év – Ötven fa” 
faültetési kezdeményezéshez, és 40.000 Ft-ot biztosít 
favásárlásra.  

 
 
Molnár Attila elnök: A pénzmaradványt jutalom vagy egyéb néven ki lehetne fizetni, 
mivel tiszteletdíjat nem állapítottak meg az év során, sőt az elmúlt években sem. 
 
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető: Tájékoztatást ad a nemzetiségi önkormányzat 
helyzetéről, valamint arról, amit a jogszabály lehetővé tesz. A 2016. év során 979.000 Ft 
támogatásban részesült a nemzetiségi önkormányzat. Ez tartalmazza azt az összeget, 
amit működési támogatásra, feladatalapú támogatásra és polgármesteri keretből kapott 
támogatásra juttattak az önkormányzat részére. Ebből figyelembe véve a még ki nem 
fizetett de már köztudott kiadásokat, mint az előző 40.000 Ft-ot, illetve a korábbi 
beszerzések járulék vonzatai, valamint a reprezentációs adó vonzatai, összesen 768.195 
Ft, amit teljesítésként el tudnak könyvelni. Ebből következik, hogy 2016. évben 210.805 
Ft-ja marad az önkormányzatnak. Ebből a pénzből a jogszabály úgy rendelkezik, hogy a 
feladatalapú támogatás céljára biztosított összeg következő év április 30-ig használható 
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fel, a feladatalapú támogatás összege 77.274 Ft volt, ezt az összeget lehet átvinni a 
következő évre, a maradék 123.000 Ft-ot mindenképpen fel kell használni, hogy erről el 
lehessen számolni a központi költségvetés felé. A jogszabály szerint a működési célú és 
a feladatalapú támogatás a nemzetiségi közfeladatok ellátására használható fel 
működési vagy felhalmozási célra. Elnök úr kérdésére, hogy mindezt tiszteletdíj címen 
ki lehet-e fizetni, a válasz a következő. Tiszteletdíjra vonatkozóan nincsen semmilyen 
rendelkezés. Jutalom keretet az önkormányzat nem tervezett, és jutalom előirányzat 
nélkül jutalmat kifizetni nem lehet. A javaslata az, hogy ezt a pénzt valamilyen 
működési vagy felhalmozási célra költsék el, eszközbeszerzés, telefon, nyomtató 
beszerzésére stb.  
 
Molnár Attila elnök: Köszöni a tájékoztatást, hamarosan jelentkezni fognak.  
 
 
Több napirendi pont nem lévén Molnár Attila elnök megköszöni a nyilvános ülésen 
való részvételt, és azt 11.30 órakor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Molnár Attila Pem Imre 
 elnök elnökhelyettes 
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