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Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Pápateszér 
 
Szám: 1/2016.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2016. január 20-
án 16 órakor megtartott nyilvános    üléséről.   

Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17.    
 
J e l e n   voltak:   Völfingerné Ruip Renáta elnök,  
                             Szekeresné Szalczer Krisztina elnök-helyettes 
                              Valler Tibor  képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   Fehér Mária címzetes főjegyző   
                                                         Vassné Butkovics Andrea főtanácsos     
 
 
                                                                                                 
Völfingerné Ruip Renáta elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a  3 fő 
képviselő  közül 3 fő megjelent,  a képviselő-testület határozatképes.  Az ülést megnyitotta.  
Kérte a testületet, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek Szekeresné Szalczer Krisztina elnök-
helyettest jelölje ki.  
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Szekeresné Szalczer Krisztina elnök-helyettest 
kijelölte.  
Völfingerné Ruip Renáta elnök javaslatot tett az ülés napirendjére:  
 
 

N a p i r e n d 
 

 
1./ A Német Nemzetiségi Önkormányzat és Pápateszér Község Önkormányzata által  
      kötött  együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
     Előadó: Völfingerné Ruip Renáta elnök   
 
2./ Egyéb ügyek  
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ A Német Nemzetiségi Önkormányzat és Pápateszér Község Önkormányzata által  
      kötött  együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
     Előadó: Völfingerné Ruip Renáta elnök   
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és megállapodást ismertette.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfingerné Ruip Renáta elnök javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják el, kérte a 
testület döntését.  
 
 
A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 
 
 
            1/2016. (I. 20.) határozat 
 

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
PÁPATESZÉR úgy határoz, hogy - figyelemmel a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben és az 
államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvényben foglaltakra - a 
7/2012. (V. 23) határozattal jóváhagyott, Pápateszér Község 
Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodást 
változatlan tartalommal jóváhagyja.  

 
 
 

2./ Egyéb ügyek  
 
-  Hagyományteremtő, sváb disznóvágás, disznótor rendezése 
 
Völfingerné Ruip Renáta elnök javasolta, hogy 2016. február 6-án 10 órától rendezzék meg a 
kultúrház udvarán és a belső termekben a sváb disznóvágást, disznótort.  
Javaslatot tett a programokra, melyet a testületi tagokkal már előzetesen egyeztetett. Kérte a 
véleményüket.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfingerné Ruip Renáta elnök javasolta, hogy fogadják el a sváb disznóvágás programját.  
 
A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 
 
 
            2/2016. (I. 20.) határozat 
 

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
PÁPATESZÉR úgy határoz, hogy  2016. február 6-án 10 órától  
hagyományteremtő céllal sváb disznóvágást, disznótort rendez a 
kultúrházban. 
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            Programok: - disznóvágás az önkormányzat szomszédságában, jóféle kisüsti  
                                   társaságában 
            - Pörzsölés, tisztítás - üstben fortyogó italok kíséretében 
            -  a már éheseknek:  zsíros kenyér hagymával 
             - vérsütés – hentesné által  
             - megboldogult sertés feldarabolása 
             - májsütés – elnök asszony irányításával  
            - jó féle falatok vacsorához való elkészítése, hurka és kolbásztöltés 
            - 16 órakor      Schandl  Anna Terézia történeti áttekintése a dirndli- ruháról 
            -  a  svábok  viseletének bemutatása- helyi hölgyek közreműködésével 
             - lovászpatonai  Irodalombarát Szakkör: „Kár, hogy nincs minden nap disznóölés”  
             -  Asztali áldás: Kerekes Zoltán róm. kat. plébános úr 
            - Vacsora: Étvágycseppek, orjaleves, kocának ropogósra sült pecsenyéje, kolbász  
                             és  hurka frissen sütve,  farsangi fánk – sógorék módjára teszéri sváb  
                             asszonyok lekvárjaival 
 A jó hangulatról napközben harmonikásunk, Schlőgl Attila gondoskodik. 
 A gusztusosan és ízletesen elkészített ételeket Kalmár Dénes és Kundi Géza böllérek  
 garantálják. 
 A "teszéri svábok" tudását furfangos teszttel mérjük, az eszesebbeket  jutalmazzuk!  
 10-11 óráig a vércukor szinteket Erzsike ellenőrzi.  
 
            Felkéri az elnököt, hogy a program előkészítésére, megvalósítására intézkedjék.  
 
            Határidő: 2016. február 6. 
            Felelős:   Völfingerné Ruip Renáta 
                            elnök  
 
 
 
 
 
Több tárgy nem lévén az elnök  a nyilvános ülést  17,20  órakor bezárta.   
  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
Szekeresné Szalczer Krisztina                                                        Völfingerné Ruip Renáta                                                              
jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                                   elnök                                    
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