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Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 
PÁPATESZÉR 
 
Szám: 5/2015. 

 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült  Pápateszér község Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete 2015. december 8-án  
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 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   Fehér Mária címzetes főjegyző     
                                                         Völfinger Béla polgármester            
                                                         Vassné Butkovics Andrea főtanácsos  
 
Érdeklődő választópolgár 6 fő 
 
Távol maradt: Valler Tibor  képviselő 
 
 
Völfingerné Ruip Renáta elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 3 fő 
testületi tag  közül 2 fő megjelent, 1 fő távol maradt, 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 2015. évi  tevékenységéről 
     Előadó: Völfingerné Ruip Renáta elnök   
 
2./ Közmeghallgatás  
 

 
A nemzetiségi önkormányzat testülete a javasolt napirendet 2 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 2015. 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 múzeumot, ahova sváb használati eszközöket 
gyűjtöttek össze. Gyalogtúrához jó úti cél lehetne. Tapasztalatot szerezhetnének a nemzetiségi 
önkormányzati munkához. Zsörkre és Fenyőfőre is ellátogathatnának.  
 
Völfingerné Ruip Renáta elnök  megköszönte a javaslatot. Elmondta, hogy a disznóöléssel 
kapcsolatos hagyományokat feleleveníthetik, mert Pápateszér Község Önkormányzatától kap 
a nemzetiségi önkormányzat egy hízót.  
 
Polauf Gyuláné érdeklődő lakos elmondta, hogy gyermekkorában disznóvágáskor nem 
húslevest főztek a sváb családokban, hanem savanyú levest.  
 
Völfingerné Ruip Renáta elnök elmondta, hogy a 2015. december 19-én 18 órakor lesz az Élő 
Betlehemes játék a Pápateszéri Szűz Mária Neve templom előtti téren és a plébánia udvarán. 
A műsort három helyszínen, egymást követően bibliai történeti hűséggel adják elő a falu 
lakói. A nézők az előadáson a Szent Családdal együtt vándorolva jutnak el Betlehembe. A 
műsorban élő állatokat is láthat a közönség. Az előadás megtekintése ingyenes. Javasolta, 
hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat is vegyen részt a vendéglátásban, főzzenek teát.  
 
Völfinger Béláné érdeklődő lakos javasolta, hogy a német nemzetiséghez tartozók süssenek 
sváb kiflit a teához.  
 
Polauf Gyuláné érdeklődő lakos vállalta, hogy sváb pogácsát készít az alkalomra.  
 
Völfinger Béla polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket. Elmondta, hogy 
még egy Betlehem felállítását tervezik a templomhoz. Az adventi gyertyagyújtás a 
templomban lesz.  
 
Völfingerné Ruip Renáta elnök  megköszönte a javaslatokat. Ünnepi jókívánságait fejezte ki a 
jelenlevőknek.  
 
Több tárgy nem lévén az elnök a nyilvánost ülést 17,30  órakor bezárta.  

 
 

K. m. f. 
 

 
 
Szekeresné Szalczer Krisztina                                                             Völfingerné Ruip Renáta 

jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                                      elnök 


