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Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 
PÁPATESZÉR 
 
Szám: 4/2018. 

 
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült  Pápateszér község Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete 2018. 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,  
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  Völfinger Béla polgármester  
                                                         Fehér Mária címzetes főjegyző     
                                                         Vassné Butkovics Andrea vezető főtanácsos  
                                                          
Érdeklődő választópolgár 8 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 2018. évi  tevékenységéről 
     Előadó: Völfingerné Ruip Renáta elnök   
 
2./ Közmeghallgatás  
 
3./ Egyéb ügyek 
 
 
A nemzetiségi önkormányzat testülete a javasolt napirendet 2 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2018. évi  tevékenységéről 
     Előadó: Völfingerné Ruip Renáta elnök   
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2./ Közmeghallgatás  
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz  csatolt előterjesztést.    Kérte a jelenlevők véleményét.  
 
Ho z z á s z ó l á s o k :  
 
Polauf Gyuláné érdeklődő lakos javasolta, hogy vegyék fel a kapcsolatot a bakonyszücsiekkel 
és a fenyőfőiekkel. Gyalogtúrával látogassák meg őket, cseréljenek tapasztalatokat a 
nemzetiségi önkormányzati munkáról.   
 
Völfingerné Ruip Renáta elnök  megköszönte a javaslatokat. Elmondta,  hogy a 2018. 
december 22-én 17 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. A zsörki kápolna felújítására ismét gyűjtést szerveznek. A 
Német Nemzetiségi Önkormányzat is részt vesz a vendéglátásban, teát főznek és sváb 
süteményekkel járulnak hozzá, melyért köszönetet mondott.  Kérte, hogy a 2019. évi 
rendezvényeken is vegyenek részt.  
 
 
3./ Egyéb ügyek  
 

- Svábbál kiadásainak jóváhagyása 
Előadó: Völfingerné Ruip Renáta elnök 
 

Völfingerné Ruip Renáta elnök  tájékoztatta a képviselőket a 2018. október 20-án megtartott 
svábbál kiadásairól: anyag 16.380 Ft, tombola tárgyak 50.175 Ft, üdítő, ásványvíz 4.490 Ft, 
zenekar: 235.000 Ft, vacsora 136.000 Ft,  összesen:  442.045  Ft. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
9/2018. (XII. 12.) határozat 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 
a 2018. október 20-án megtartott svábbál  
kiadásait 442.045 Ft-ban jóváhagyja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Völfingerné Ruip Renáta 
                elnök 
 
 
 

- Mikulás ünnepség kiadásainak jóváhagyása 
Előadó: Völfingerné Ruip Renáta elnök 
 

Völfingerné Ruip Renáta elnök  tájékoztatta a képviselőket, hogy a 2018. december 6-án  
megtartott Mikulás ünnepség kiadásai 30.000 Ft. Kérte a testület döntését.  
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A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 
10/2018. (XII. 12.) határozat 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 
a 2018. december 6-án megtartott Mikulás ünnepség  
kiadásait 30.000 Ft-ban jóváhagyja.  
 
 

- Élő Betlehemes Játék rendezése  
Előadó: Völfingerné Ruip Renáta elnök 
 

Előadó tájékoztatta a testületet, hogy a rendezés költségeihez 8 garnitúra sörpad 316.000 Ft 
vásárlásával, 360 db bögre és azok feliratozása költségeivel 217.204 Ft-tal, teakészítés 
költségeivel 6.217 Ft-tal  hozzájárul. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 
11/2018. (XII. 12.) határozat 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 
az Élő Betlehemes Játék kiadásait  
sörpad vásárlása 316.000 Ft, 
360 db bögre és azok feliratozása 217.204 Ft, 
teakészítés 6.217 Ft  
összeggel jóváhagyja.  
 
 
 
Völfingerné Ruip Renáta elnök megköszönte a részvételt és ünnepi jókívánságait fejezte ki a 
jelenlevőknek.  
 
Több tárgy nem lévén az elnök a nyilvánost ülést 17,45  órakor bezárta.  

 
 

K. m. f. 
 

 
 
Szekeresné Szalczer Krisztina                                                             Völfingerné Ruip Renáta 

jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                                      elnök 


