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Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Pápateszér 
 
Szám: 1/2018.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2018. január 17-
én 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 meghívott:   Fehér Mária címzetes főjegyző   
                                                          
 
                                                                                                 
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.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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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: 
 
 
                   1/2018. (I. 17.) 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  
 
-  Sváb disznóvágás, disznótor rendezése 
   Előadó: Völfingerné Ruip Renáta elnök   
 
 
Völfingerné Ruip Renáta elnök javasolta, hogy 2018. január 27-én ismét rendezzék meg a 
sváb disznóvágást, disznótort. A jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tervezetet ismertette.  
A testület egyetértése esetén megkezdi a szervezést. Kérte a véleményüket.  
 
H o z z á s z ó l á s :  

 
Valler Tibor képviselő egyetértett a javaslattal.  
 
Szekeresné Szalczer Krisztina elnök-helyettes elmondta, hogy szívesen részt vesz az 
előkészítő munkákban és lebonyolításban. Vállalja, hogy német nyelven köszönti a 
disznóvágáson és vacsorán megjelenteket.  

 
Völfingerné Ruip Renáta elnök elmondta, hogy színdarabbal készültek, melyet a vacsora előtt 
mutatnak be a közönségnek.  Kérte a testület döntését.  

 
A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 
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            2/2018. (I. 17.) határozat 
 

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
PÁPATESZÉR úgy határoz, hogy  2018. január 27-én  
sváb disznóvágást, disznótort rendez a kultúrházban. 

            Felkéri az elnököt, hogy a program előkészítésére,  
            megvalósítására intézkedjék.  
 
            Határidő: 2018. január 27.  
            Felelős:   Völfingerné Ruip Renáta 
                            elnök  
 
 
-  Svábbál rendezése 
   Előadó: Völfingerné Ruip Renáta elnök   
 
 
Völfingerné Ruip Renáta elnök javasolta, hogy 2018. április 1-jén, húsvét vasárnap rendezzék 
meg a svábbált, melynek célja, hogy a sváb hagyományokat felelevenítsék, a fiatalabb 
korosztállyal megismertessék. A testület egyetértése esetén megkezdi a szervezést. Kérte a 
véleményüket.  
 
H o z z á s z ó l á s :  

 
Valler Tibor képviselő egyetértett a javaslattal.  
 
Szekeresné Szalczer Krisztina elnök-helyettes elmondta, hogy szívesen részt vesz a 
szervezésben. Vállalja, hogy ez alkalommal is német nyelven köszönti a svábbál résztvevőit.   

 
Völfingerné Ruip Renáta elnök kérte a testület döntését.  

 
A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 
 
            3/2018. (I. 17.) határozat 
 

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
PÁPATESZÉR úgy határoz, hogy  2018. április 1-jén 
svábbált rendez a kultúrházban. 

            Felkéri az elnököt, hogy az előkészítést, szervezést 
            kezdje meg.   
 
            Határidő: 2018. április 1.   
            Felelős:   Völfingerné Ruip Renáta 
                            elnök  
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Több tárgy nem lévén az elnök  a nyilvános ülést  16,40  órakor bezárta.   
  
 
 

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


