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TAPOLCA VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA  
8300 Tapolca, Hősök tere 15. 
 
Ügyiratszám: 1/203-5/2018. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. 
május 30-án 14.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

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

Nagyné Horváth Mária pénzügyi ügyintéző, dr. Iker Viktória aljegyző, 
jegyzőkönyvvezető 

 
 Városi Televízió munkatársai 
 
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: 

      
4/2018. (V.30.) 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 2017. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a költségvetési 
maradványának elfogadásáról szóló beszámoló tárgyalása 
Előterjesztő: Molnár Attila, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke 

 
2. A 2017. évi belső ellenőrzésről készült éves összefoglaló jelentés 

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

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 
 
1. Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 

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

 
Molnár Attila elnök: Az önkormányzat 2017. évi bevétele 913 eFt, előző évi pénzmaradványa 
128 eFt volt. Ez úgy alakult, hogy a tavalyi évben az önkormányzat 782 eFt működési-, és 80 eFt 
feladatalapú állami támogatásban részesült. Ezt kiegészítette a Tapolca Város polgármesterétől 
kapott 50 eFt, melyet a Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét keretében megrendezett pörköltfőző 
verseny kiadásaira használt fel az önkormányzat. A tavalyi évben az önkormányzat számláján 287 
Ft kamatbevételt írt jóvá a bank. Kérdezi, van-e valakinek hozzászólása, kiegészítése az 
előterjesztéshez? 
 
Nagyné Horváth Mária pénzügyi ügyintéző: Takarékos gazdálkodással sikerült lezárni az előző 
évet is. A bevételek és a kiadások teljesültek. A személyi juttatásokon kimutatott kiadások nagy 
része a belföldi kiküldetésből, reprezentációs kiadásokból tevődik össze. A gazdálkodás 
eredménye, hogy az önkormányzatnak 137 eFt maradványa keletkezett a 2017. évben, melyet 
dologi kiadásokra javasolnak felhasználni. Az állami normatívával a Hivatal elszámolt. 
 
Molnár Attila elnök: A takarékos gazdálkodás magyarázata, hogy minden évben a tervezett 
programok szerint gazdálkodnak. A jövőben is igyekeznek ezt az utat folytatni, ügyelni arra, hogy 
az önkormányzatnak ne legyenek pénzügyi nehézségei. Köszöni a pénzügyi iroda kollégáinak e 
téren végzett munkáját. 
 
Molnárné Resch Myrtill képviselő: A pénzmaradvány felhasználásának van törvényi határideje?  
 
Nagyné Horváth Mária pénzügyi ügyintéző: Nincs, annak a gazdálkodás során történő 
csökkenését a pénzügyi iroda könyveli, figyelemmel kíséri.  
 

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: 
 
 

5/2018. (V.30.) Nkt.   HATÁROZAT     
 

Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
költségvetési maradványának elfogadásáról szóló határozatot 
elfogadja és 5/2018. (V.30.) Nkt. határozatai közé iktatja. 
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2. A 2017. évi belső ellenőrzésről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása 
Előterjesztő: Molnár Attila, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 
 
Molnár Attila elnök: Kérdezi, az előterjeszéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? 
 
Nagyné Horváth Mária pénzügyi ügyintéző: Az önkormányzatnál az előző évben önálló 
belső ellenőrzés nem volt, nem volt olyan kockázatos terület, melyet a testület ellenőrzés alá 
vont volna. A belső kontrollrendszer keretein belül a munkafolyamatba épített ellenőrzés 
folyamatosan érvényesül, mely a Közös Hivatal keretén belül valósul meg.  
 

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: 

 
 

6/2018. (V.30.) Nkt.   HATÁROZAT     
    

Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2017. évi belső ellenőrzésekről készített éves 
összefoglaló  ellenőrzési jelentést elfogadja.  
 
 

VEGYES ÜGYEK 
 
Molnár Attila elnök: Elmondja, a nyár folyamán a nemzetiségi önkormányzat több szervezett 
programon képviselteti magát. Annak érdekében, hogy ezeken színvonalasan megjelenhessenek, 
szükséges eszközállományukat bővíteni, kiegészíteni.  
 
Molnárné Resch Myrtill képviselő: A Tapolcai Ünnepi Napok keretében rendezendő 
Nemzetiségi Nap időpontját lehet már tudni? 
 
dr. Iker Viktória aljegyző: Erről még nem rendelkezünk hivatalos információval. 
 
 
Több napirendi pont nem lévén Molnár Attila elnök megköszöni a nyilvános ülésen való részvételt, 
és azt 14.45 órakor bezárja.  
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 Molnár Attila Pem Imre 
 elnök elnökhelyettes 


