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Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Pápateszér 
 
Szám: 3/2016.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2016. május 18-
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 
                               
Tanácskozási joggal meghívottak:   Fehér Mária körjegyző címzetes főjegyző                                                   
                                                          Vassné Butkovics Andrea köztisztviselő 
 
Távol maradt: Valler Tibor képviselő  
 
Völfingerné Ruip Renáta elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a  3 fő 
képviselő  közül 2 fő megjelent,  1 fő távol maradt, 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 Pápateszér 2015. évi költségvetésének  
     módosítása   
     Előadó: Völfingerné Ruip Renáta elnök   
 
2./ A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. évi költségvetési  
     zárszámadása   
    Előadó: Völfingerné Ruip Renáta elnök   
 
3./ Egyéb ügyek  
 
A napirendet a testület 2 igen  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d  tárgyalása 
 
1./ A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. évi költségvetésének  
     módosítása   
     Előadó: Völfingerné Ruip Renáta elnök   
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Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt, a 2015. évi költségvetés módosító javaslatot.   
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfingerné Ruip Renáta elnök  javasolta, hogy a melléklet szerint a 2015. évi költségvetés 
módosítását fogadják el. Kérte a testület döntését.  
 
 
A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 
 
 
            5/2016. (V. 18.) határozat 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 
2015. évi költségvetését az 1. melléklet szerint  
módosítja.  
 
 

2./  A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. évi költségvetési  
      zárszámadása  
      Előadó: Völfingerné Ruip Renáta elnök   
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfingerné Ruip Renáta elnök  javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Kérte a 
testület döntését.  
 
A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 
 
 
            6/2016. (V. 18.) határozat 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. évi zárszámadását a 
következők szerint fogadja el: 

 
 
 A/BEVÉTELEK 
  
 Támogatásértékű működési bevétel   492 e Ft 
 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele  818  e Ft 
 -------------------------------------------------------------------------- 
 BEVÉTEL ÖSSZESEN             1310 e Ft 
 -------------------------------------------------------------------------- 
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 B/KIADÁSOK 
 
 Működési költségvetés kiadásai: 
 
   Könyv, folyóirat   6 e Ft 
   Élelmiszer  39 e Ft 
   Egyéb anyag               17 e Ft  
   Szállítási szolgált.  95 e Ft 
   Bank ktg              23 e Ft 
   E.üzem.fennt.szolg.     81 e Ft     
   ÁFA               63 e Ft      
 -------------------------------------------------------------------------- 
 KIADÁS ÖSSZESEN    324 e Ft 
 --------------------------------------------------------------------------  
 
 

A 2015. évi költségvetés pénzügyi mérlegét az 2. melléklet, a működési célú bevételek 
és kiadások mérlegét a 3. melléklet, az önkormányzat mérlegét a 4. melléklet, a 
pénzeszközváltozás levezetését az 5. melléklet tartalmazza. 
 

3./ Egyéb ügyek  
 

- Nagyteveli sváb bálon tánctanulás  
 
Völfingerné Ruip Renáta elnök tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2016. március 27-
én a nagyteveli sváb bálon 17 fő pápateszéri vendég közreműködött a kulturális műsorban 
(énekkel,  és sváb táncot tanultak.  
 
- Pápateszéri Esterházy Napok szervezése  
 
Völfingerné Ruip Renáta elnök tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 2016. június 24-
26-i Pápateszéri Esterházy Napok szervezésében a Német Nemzetiségi Önkormányzat is 
részt vesz, a vendéglátáshoz hozzájárul, az I. világháborús emlékművet megkoszorúzza.  

 
- Úrnapi körmenet  

 
Völfingerné Ruip Renáta elnök tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az úrnapi körmenet 
2016. május 29-én vasárnap a 11 órakor kezdődő szentmisét követően lesz a Petőfi utcában. 
Sváb hagyomány szerint az Oltáriszentség ünnepén virágszőnyeget készítenek a körmenet 
útvonalán. Amerre a menet halad, a házak ablakait virággal díszítik. 4 sátort készítenek, 
mindegyiknél megáll a körmenet és Zoltán atya áldást oszt az Oltáriszentséggel. 
E sváb hagyományt már az 50-es évektől ápolják. A német nemzetiséghez tartozókat segítségét és 
részvételét kéri a szervezés során.  

- lőd 
- „Városlődi Johann’s Kapelle” zenekar 25 éves jubileuma 
 
Völfingerné Ruip Renáta elnök tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a zenekar 
meghívására a 25 éves jubileumi ünnepségen 30 fővel képviselteti magát a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér.  
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-    Kanyár Erika: Sváb golgota című könyve 

Völfingerné Ruip Renáta elnök javasolta, hogy hívják meg a szerzőt író-olvasó találkozóra 
Pápateszérre. Vásároljanak 5 példányt a könyvből.  Kérte a testület döntését.  

 
A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 
 
 
            7/2016. (V. 18.) határozat 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér  
Kanyár Erika: Sváb golgota című könyvének 
megvásárolására 5 x 1400 Ft = 7.000 Ft-ot 
biztosít.  
Felkéri az elnököt, hogy az író-olvasó találkozó  
megszervezésére és a könyv megvásárlására 
intézkedjék.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Völfingerné Ruip Renáta  
               elnök 

 
 

 
Több tárgy nem lévén az elnök  a nyilvános ülést  16,45 órakor bezárta.   
  
 

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


