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

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 

2017. február 21-én 11.00 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. Rozgonyi Viktória aljegyző, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi 
Irodavezető, Tóth János informatikus, dr. Iker Viktória 
jegyzőkönyvvezető 
 
Török Zsolt a Tapolcai Városi Televízió munkatársa. 
 

 
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: 

      
1/2017. (II.21.) 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 tárgyalása 
Előterjesztő: Molnár Attila, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnök 
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 2. Tapolca Város Önkormányzatával kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata 
Előterjesztő: Molnár Attila, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke 

 
VEGYES ÜGYEK 
KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK 
 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 

 

1. Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 
tárgyalása 
Előterjesztő: Molnár Attila, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 
Molnár Attila elnök: A Nemzetiségi Önkormányzat a központi költségvetésből az idei 

évben működési támogatás címén 782.000,- Ft-ot kap.  Az előző évben keletkezett 

pénzmaradvány összege 128.000,- Ft. Mindebből látszik, hogy az önkormányzat jól 

gazdálkodott, keletkezett tartalék. Ugyanakkor ezt az összeget az első negyedévben még 

fel kell használnia az önkormányzatnak.  

 

Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető: Igen, április 30. napjáig. 

 

Molnár Attila elnök: Az előterjesztésben szerepel, hogy a felhasznált pénzösszegekről 

beszámolót kell készíteni. Ezzel kapcsolatban kérdezi, a 100.000,- Ft mire vonatkozik? 

 

Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető: Ez az előző évben is így működött. Itt 

szeretné tájékozatni a Képviselő-testületet, hogy a 2016. évről január 31. napjáig 

megtörtént az elszámolás a működési támogatások tekintetében. A 100.000,- Ft arra 

vonatkozik, ha van olyan kifizetése az önkormányzatnak, aminek egyedi számlaértéke 

meghaladja a 100.000,- Ft-ot, azon számlák másolatát a beszámolóhoz kell csatolni. 

 

Molnár Attila elnök: A stabilitási törvényről szeretne néhány mondatban felvilágosítást 

kapni.  

 

Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető: A stabilitási törvény arra vonatkozik, 

ha valamelyik önkormányzat a későbbi gazdálkodása során fejlesztési célú hitelt szeretne 

felvenni, akkor ki kell mutatnia, hogy a bevételeiből ezt az összeget vissza tudja fizetni. 

A nemzetiségi önkormányzatnak ilyen tervei nincsenek, viszont a törvény előírja, hogy 

erre vonatkozóan is határozatot kell hozni, be kell mutatni azokat a bevételeket, 

fejlesztési célú elképzeléseket, melyek esetleg vannak az önkormányzatnak, s azt is le kell 

írni, ha nincsenek ilyenek.  
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Molnár Attila elnök: Kérdezi, az idei támogatás ütemezése hogyan alakul? 

 

Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető: Ugyanúgy, mint tavaly, két részletben 

folyósítják az összeget. 

További kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Molnár Attila elnök a határozati 
javaslatokat szavazásra teszi fel. 

 
Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 

 3 igen szavazattal – egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza: 
 
 

2/2017. (II.21.) Nkt.   HATÁROZAT     
      
Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata nem 
rendelkezik a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
bevételekkel és az elkövetkezendő három évben sem tervez 
ilyen bevételt.  Nem rendelkezik és a jövőben sem kíván 
rendelkezni adósságot keletkeztető ügyletekkel. 
 
3/2017. (II.21.) Nkt.   HATÁROZAT     
      
Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2017. 
évi költségvetéséről szóló határozatát elfogadja és 3/2017. 
(II.21.) Nkt. határozatai közé iktatja. 
 

 
2. Tapolca Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata 
Előterjesztő: Molnár Attila, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 
Molnár Attila elnök: Kérdezi, a felülvizsgálat alatt az SZMSZ felülvizsgálatát kell érteni?  

 

dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: Nem, hanem a Tapolca Város Önkormányzatával kötött 

megállapodást, melyet a két önkormányzat a tavalyi évben kötött újra. Az eltelt időben 

az alkalmazás során probléma nem merült fel, Tapolca Város Önkormányzata a múlt 

pénteki ülésén tárgyalta és hagyta jóvá az előterjesztést és annak határozati javaslatát.  

 

Molnár Attila elnök: Valóban megfelelő a két önkormányzat között az együttműködés, 

reméli ez a jövőben is így alakul.  

 

Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető: Tájékoztatásként elmondja, Tapolca 

Város Önkormányzata Képviselő-testülete köszönetét fejezte ki a testületi ülésen a 

Német Nemzetiségi Önkormányzatnak az „Ötven év – Ötven fa” kezdeményezés 

keretében felajánlott 40.000,- Ft támogatásért. Ez a jó együttműködés további erősítését 

szolgálta.  

 



4 

 

Molnár Attila elnök: Továbbra is aktívan szeretnének részt venni hasonló 

kezdeményezésekben, a városi programokban, ezáltal is mélyítve és tovább erősítve a 

kapcsolatot. 

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: 
 
 
4/2017. (II.21.) Nkt.   HATÁROZAT     
      
Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Tapolca Város Önkormányzatával 2016. 
február 23-án kötött nemzetiségi önkormányzati feladatok 
ellátásáról szóló együttműködési megállapodást 
felülvizsgálta és azt változatlan formában és tartalommal 
fenntartja. 
 

 
VEGYES ÜGYEK 
KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK 
 
Molnár Attila elnök: Kérdezi, az SZMSZ felülvizsgálatára mikor kerül sor és annak 

milyen törvényi előírásai vannak?  

 

dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: Törvényi előírás erre vonatkozóan nincs, azt változás 

esetén szükséges módosítani. Következő ülésre áttekinti a Hivatal, s szükség esetén 

módosítják.  

 

Molnár Attila elnök: Tájékoztatásként szeretné még elmondani, január 8. napján, 

Budapesten került megrendezésre az Országos Nemzetiségi Gála. Ez egy kulturális 

nemzetiségi műsor, mely minden évben megrendezésre kerül. Erre a nemzetiségi 

önkormányzatok vezetői kapnak meghívást, de így is nagy létszámú közönség gyűlik 

össze. A megyét az a megtiszteltetés érte, hogy a fellépők között szerepelt a Gannai 

Asszonykórus.  Nagyon színvonalas műsor volt, a televízió is közvetítette.  

 
Több napirendi pont nem lévén Molnár Attila elnök megköszöni a nyilvános ülésen való 
részvételt, és azt 11.20 órakor bezárja. 
 

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


