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Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 
PÁPATESZÉR 
 
Szám: 6/2014. 

 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült  Pápateszér község Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete 2014. december 12-
én 17  órakor  megtartott nyilvános üléséről és közmeghallgatásról 

 
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17.   
 
J e l e n   voltak:   Völfingerné Ruip Renáta elnök, Szekeresné Szalczer Krisztina elnök-  
                              helyettes, Valler Tibor  k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott:   Fehér Mária címzetes főjegyző     
                                                      Völfinger Béla polgármester            
                                                      Vassné Butkovics Andrea főtanácsos  
 
 
Érdeklődő választópolgár 13 fő.  
 
Völfingerné Ruip Renáta elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 3 fő 
testületi tag  közül 3 fő megjelent, a nemzetiségi önkormányzat testülete határozatképes, az 
ülést megnyitotta.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta  Szekeresné Szalczer Krisztinát kijelölni, mellyel a 
testület egyetértett. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendjére: 
 

N a p i r e n d 
 

 
1./ Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2014. évi  tevékenységéről 
     Előadó: Völfingerné Ruip Renáta elnök   
 
2./ Közmeghallgatás  
 
3./ Vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével 2 fő képviselő megbízása  
     Előadó: Völfingerné Ruip Renáta elnök   

 
4./ Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata  
     Előadó: Völfingerné Ruip Renáta elnök 

 
A nemzetiségi önkormányzat testülete a javasolt napirendet 3 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadta.  
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N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2014. évi  tevékenységéről 
     Előadó: Völfingerné Ruip Renáta elnök   
 
2./ Közmeghallgatás  
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz  csatolt előterjesztést.     
 
Ho z z á s z ó l á s o k :  
 
Polauf Gyuláné érdeklődő lakos javasolta, hogy vegyék fel a kapcsolatot a 
bakonyszücsiekkel. Látogassák meg a nemrég berendezett múzeumot, ahova sváb használati 
eszközöket gyűjtöttek össze. Gyalogtúrához jó úti cél lehetne. Tapasztalatot szerezhetnének a 
nemzetiségi önkormányzati munkához. Hárskútra és Gannára is ellátogathatnának a 
következő években.  
 
Szekeresné Szalczer Krisztina elnök-helyettes javasolta, hogy Szentendrére tervezzenek 
kirándulást Márton napon, nagy hagyományai vannak ott e rendezvénynek.  
 
Valler Tibor képviselő javasolta, keressenek testvérfalut Németországban. A szomszédos 
Fenyőfővel is fel vehetnék a kapcsolatot.  
 
Völfinger Béla polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket. Elmondta, hogy 
tervezi a temetőben az elhagyott német sírkövek egy helyre gyűjtését, rendbetételét.  
  
Völfingerné Ruip Renáta elnök  megköszönte a javaslatokat. A tervezett farsangi teadélutánra 
hívnak német nemzetiségi önkormányzatokat, akiktől tapasztalatot gyűjthetnek a további 
munkához.  
 
3./ Vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével 2 fő képviselő megbízása  

Előadó: Völfingerné Ruip Renáta elnök   
 

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 103. § (1)-(2)-(3) bekezdései értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő a 
megválasztásától számított harminc napon belül, majd ezt követően minden év január 31. 
napjáig vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén 
a képviselő nem gyakorolhatja képviselői jogait, és nem részesülhet tiszteletdíjban, 
természetbeni juttatásban, költségtérítésben. A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési 
szabályzatban erre kijelölt bizottság, vagy legalább két képviselő tartja nyilván és ellenőrzi. A 
képviselő vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével – 
nyilvános. Tekintettel arra, hogy a testület létszáma 3 fő, bizottság létrehozását nem, 2 fő 
képviselő megbízását javasolta: Szekeresné Szalczer Krisztina és Valler Tibor.   
 
Szekeresné Szalczer Krisztina  elnök-helyettes nyilatkozott, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat 
nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.  
 
Valler Tibor képviselő nyilatkozott, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat nyilvántartásával és 
ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.  
 
Völfingerné Ruip Renáta elnök kérte a testület döntését.  
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A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát:  

            10/2014. (XII. 12.) határozat 

 

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
PÁPATESZÉR a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 103. § (3) bekezdése alapján a nemzetiségi 
képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával és 
ellenőrzésével megbízza SZEKERESNÉ SZALCZER 
KRISZTINA és VALLER TIBOR képviselőt.  
 

 
4./ Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata  

Előadó: Völfingerné Ruip Renáta elnök 
 

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a Szervezeti és működési szabályzatban a 
változásokat átvezették. Ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt SZMSZ tervezetet. 
Kérte a testület döntését.  
 
A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 
 

11/2014. (XII. 12.) határozat 
 

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
PÁPATESZÉR a Szervezeti és működési szabályzatát 
elfogadta.   
 
 

Több tárgy nem lévén az elnök a nyilvánost ülést 17,35  órakor bezárta.  

 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
Szekeresné Szalczer Krisztina                                                             Völfingerné Ruip Renáta 

jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                                      elnök 

 
 

 
 


