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Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Pápateszér 
 
Szám: 5/2014.   
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 
Készült a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2014. 
szeptember 26-án 9,30 órakor megtartott nyilvános    üléséről.   

Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17.    
 
J e l e n   voltak:   Léhner Ilona elnök, Völfingerné Ruip Renáta elnök-helyettes,  
                             Szekeresné Szalczer Krisztina, Valler Tibor  képviselő k é p v i s e l ő 
 
Tanácskozási joggal meghívott:   Fehér Mária címzetes főjegyző                                                   
 
 
Léhner Ilona elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a  4 fő képviselő  közül 
4 fő megjelent,a képviselő-testület határozatképes.  Az ülést megnyitotta.  
Kérte a testületet, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek Völfingerné Ruip Renáta elnök-helyettest 
jelölje ki.  
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Völfingerné Ruip Renáta elnök-helyettest 
kijelölte.  
Léhner Ilona elnök javaslatot tett az ülés napirendjére:  
 

N a p i r e n d 
 

1./ Óvodai német nyelvoktatás támogatása     
     Előadó: Léhner Ilona elnök   
 
2./ Óvodai Mikulás ünnepség támogatása    
     Előadó: Léhner Ilona elnök   
 
N a p i r e n d  tárgyalása 
 
1./ Óvodai német nyelvoktatás támogatása     
     Előadó: Léhner Ilona elnök   
 
Előadó javasolta, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően támogassák ebben a 
nevelési évben is az óvodai német nyelvoktatást. Számításai alapján 70 ezer Ft-ot javasolt.  
Kérte a képviselők véleményét. 
 
H o z z á s z ó l á s :  
 
Völfingerné Ruip Renáta elnök-helyettes elmondta, hogy az előző nevelési év tapasztalatai 
alapján jónak tartaná a német nyelvi foglalkozások folytatását az óvodában.  
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Léhner Ilona elnök kérte a testület döntését: 
 
 
A testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát:  
 
            
            7/2014. (IX. 26.) határozat 

 
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
PÁPATESZÉR  a   Pápateszéri Napsugár 
Óvoda német nyelvi foglalkozását (25 óra )  a 
2014/2015. nevelési évben végző nyelvtanár 
óradíjához 70.000 Ft-tal hozzájárul. 
Felkéri az elnököt, hogy a támogatás átutalására 
intézkedjék.  
 

Határidő: 2014. október 10.  
Felelős:   Léhner Ilona 
                elnök 
 
 

2./ Óvodai Mikulás ünnepség támogatása    
     Előadó: Léhner Ilona elnök   

 
 
Előadó javasolta, hogy az óvodai Mikulás ünnepséget idén is a német nemzetiségi 
önkormányzat szervezze és finanszírozza, a német nemzetiségű gyermekek ajándékozására 50 
ezer Ft-ot javasolt. Kérte a képviselők véleményét. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Léhner Ilona elnök javasolta, hogy 40 ezer Ft támogatást adjanak. Kérte a testület döntését: 
 
A testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát:  
 
 
            8/2014. (IX. 26.) határozat 
 

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
PÁPATESZÉR  a  német nemzetiséghez tartozó 50 fő 
gyermek Mikulás csomagja elkészítéséhez 50 ezer Ft-ot 
biztosít.   
Felkéri az elnököt, hogy a Mikulás csomagok  
beszerzésére és műsor szervezésére  intézkedjék.  
 
Határidő: 20143. december 6. 
Felelős:   Léhner Ilona 
               elnök 
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Több tárgy nem lévén az elnök  a nyilvános ülést  9,45 órakor bezárta.   
  
 

K. m. f. 
 
 
 
 
Völfingerné Ruip Renáta                                                                         Léhner Ilona 
jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                                   elnök                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


