
TAPOLCA VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA  
8300 Tapolca, Hősök tere 15. 
 
Ügyiratszám: 1/133-3/2017. 
  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. 
május 17-én 8.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

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

dr. Németh Mária Anita jegyző, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi 
Irodavezető, Kovács Melinda sajtóreferens, dr. Iker Viktória Önkormányzati 
és Igazgatási Irodavezető, jegyzőkönyvvezető 
 
Töreky László a Tapolcai Újság képviseletében. 

 
 
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 pontok kerüljenek megtárgyalásra. Javaslatát szavazásra teszi fel.  
   

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

      
7/2017. (V.17.) Nkt.   HATÁROZAT     
      
Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testülete mai nyilvános ülésén a meghívóban szereplő napirendi 
pontokat tárgyalja. 

 
   NAPIREND 

 
1. Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi 

költségvetésének végrehajtásáról és a költségvetési 
maradványának elfogadásáról szóló beszámoló tárgyalása 
Előterjesztő: Molnár Attila, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke 

 
2. A 2016. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló 

jelentés megtárgyalása 
Előterjesztő: Molnár Attila, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnök 
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VEGYES ÜGYEK 
KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK 
 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
 
1. Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 

végrehajtásáról és a költségvetési maradványának elfogadásáról szóló beszámoló 
tárgyalása 
Előterjesztő: Molnár Attila, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 
Molnár Attila elnök: Az előterjesztés adatai alapján az önkormányzat tavalyi évi bevétele 
910.000,- Ft volt, ebből a működési kiadások összege 852.000,- Ft, s 70.000,- Ft a költségvetési 
maradvány. 
 
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető: Az előző évi költségvetési maradvány összege 
a 70.000,- Ft, a 2016. évi 128.000,- Ft, mely kötelezettséggel terhelt.  
 
Molnár Attila elnök: Elmondható, hogy az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, 
pénzügyi problémák nem merültek fel.  

További 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: 
  

8/2017. (V.17.) Nkt.   HATÁROZAT     
  
Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
költségvetési maradványának elfogadásáról szóló határozatot 
elfogadja és 8/2017. (V.17.) Nkt. határozatai közé iktatja. 
 
 

2. A 2016. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása 
Előterjesztő: Molnár Attila, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnök 

 
Molnár Attila elnök: Kéri az előterjesztőt, néhány mondatban tájékoztassa a jelenlévőket az 
előterjesztésben foglaltakról. 
 
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető: Év közben a nemzetiségi 
önkormányzatnál is lezajlott a házi pénztárral, pénzkezeléssel kapcsolatos belső ellenőrzés, 
melynek jegyzőkönyvét megkapták a testület tagjai. A jogszabályi előírás ugyanakkor az, 
hogy a zárszámadással egyidejűleg éves beszámolót is készíteni kell. Erről szól az éves 
összefoglaló beszámoló. A belső ellenőr ésszerűségi javaslatokat tett, tehát jogszabálysértés 
nem történt, kisebb pontosításokra hívta fel az önkormányzat figyelmét. Rendben találta a 
készpénzkezelés folyamatát, illetve a települési és a nemzetiségi önkormányzat kapcsolatát.  
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Molnár Attila elnök: Az előző évben is látható volt, hogy az önkormányzat szakmai 
munkájában nem volt kifogás. A jogi környezet folyamatosan változik, a megváltozott 
körülményeknek meg kell felelni, melynek az önkormányzat eleget tesz. Köszöni a 
tájékoztatót és a mögötte húzódó munkát.  
 

További 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: 
 

9/2017. (V.17.) Nkt.   HATÁROZAT     
  
Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2016. évi  belső ellenőrzésekről készített éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.  

 
 
VEGYES ÜGYEK 
 
Molnár Attila elnök: A nemzetiségi önkormányzat számítógépes ellátottsága 2000-2001 óta nem 
változott, akkor pályázati forrásból sikerült számítógépet, nyomtatót és egyéb kiegészítő dolgokat 
beszerezni. Azóta eltelt több, mint 15 év, s úgy érzik, némi korszerűsítés szükséges a munka 
minőségének javítása érdekében. Javasolja, hogy a költségvetésben 250.000,- Ft összeget 
különítsenek el a számítógépes eszközpark fejlesztésének megvalósítása érdekében.  
 
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető: A költségvetésben jelen pillanatban a 
működési kiadások dologi kiadásként vannak meghatározva. Ez azonban egy beruházás lesz, mert 
tárgyi eszköz beszerzésről van szó, a laptop, számítógép, annak minősül. Kéri, döntsenek arról, 
hogy a testület a dologi kiadások közül 250.000,- Ft-ot átcsoportosít tárgyi eszköz beszerzésre, 
beruházási célra.  
 
dr. Németh Mária Anita jegyző: A határozati javaslat így hangzik: Tapolca Város Német 
Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évi pénzeszközei dologi 
kiadások közül 250.000,- Ft-ot átcsoportosít beruházásra, tárgyi eszköz beszerzésre.  
 

További 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: 
 

10/2017. (V.17.) Nkt.   HATÁROZAT     
 
Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 2017. évi pénzeszközei dologi kiadások 
közül 250.000,- Ft-ot átcsoportosít beruházásra, tárgyi eszköz 
beszerzésre.  
 
 

Molnár Attila elnök: Kérdezi, a beszerzés folyamata hogyan alakul? 
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dr. Németh Mária Anita jegyző: Szerződést kell készíteni, melyben a hivatal kollégái 
természetesen segítséget nyújtanak. Ha szükséges, Tóth János informatikus közreműködését is 
igénybe lehet venni. 
 
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető: Kérdezi, a régi számítógép selejtezésre 
kerülne?  
 
Molnárné Resch Myrtill képviselő: Szerinte ez már korábban megtörtént. 
 
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető: Nem tudja. Az informatikus kollégával 
mindenképpen fel kell venni a kapcsolatot, hogy a gép selejtezhető-e, s ha igen, selejtezési 
jegyzőkönyvet kell készíteni, illetve később a megsemmisítésről, esetleges értékesítésről is 
gondoskodni kell. 
 
dr. Németh Mária Anita jegyző: Mindenképpen ki kell vezetni az önkormányzat vagyonából. 
 
Molnár Attila elnök: Az idén több információs rendszer alakult ki a nemzetiségi önkormányzatok 
között. Az Országos Nemzetiségi Önkormányzat üléseiről, döntéseiről, az életéről, az országban 
működő nemzetiségi önkormányzatok jelentősebb rendezvényeiről rendszeres tájékoztatást 
kapnak. Ezen anyagok kezelése is indokolja korszerűbb eszközök beszerzését. 
 
Több napirendi pont nem lévén Molnár Attila elnök megköszöni a nyilvános ülésen való részvételt, 
és azt 8.15 órakor bezárja. 
 
 
 
 

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

4 
 


	TAPOLCA VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
	J E G Y Z Ő K Ö N Y V
	Jelen vannak: Molnár Attila  elnök
	NAPIREND TÁRGYALÁSA



