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Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Pápateszér 
 
Szám: 2/2019.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2019. február 13-
án 17 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 meghívott:  Fehér Mária címzetes főjegyző megbízásából                                                 
 
 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./ Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2019. évi költségvetése   
     Előadó: Völfingerné Ruip Renáta elnök   
 
 
A napirendet a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d  tárgyalása 
 
1./ Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2019. évi költségvetése  
     Előadó: Völfingerné Ruip Renáta elnök   
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztéseket és határozati javaslatokat ismertette. Kérte 
a testület döntését.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfingerné Ruip Renáta elnök javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a testület 
döntését.  



2 
 

 
A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatait: 
 
 
            2/2019. (II. 13.) határozat 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2019. évi költségvetését a 
következők szerint fogadja el: 

 
A/BEVÉTELEK 

  
 Működési célú támogatások bevételei  1.040.000,-Ft 
 Előző év ktv.maradvány igénybevétele                499.470,-Ft 
 ------------------------------------------------------------------------------ 
 BEVÉTEL ÖSSZESEN               1.539.470,-Ft 
 ------------------------------------------------------------------------------ 
 

B/KIADÁSOK 
 
 Működési költségvetés kiadásai: 
   Üzemeltetési anyagok                        200.000,-Ft  
                                   Vásárolt élelmezés   110.000,-Ft 
   Szakmai tev.segítő szolg.  185.000,-Ft 
   Egyéb szolgáltatások   710.000,-Ft 
   Műk.c.előz.felsz.áfa   325.350,-Ft 
   Egyéb pénzügyi műv. kiad.      9.120,-Ft 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 KIADÁS ÖSSZESEN             1.539.470,-Ft 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

A 2019. évi költségvetés pénzügyi mérlegét az 1.1. melléklet, a működési célú 
bevételek és kiadások mérlegét a 1.2. melléklet, a Nemzetiségi Önkormányzat 
működési célú bevételek és kiadások mérlegét, a 2. melléklet a Nemzetiségi 
Önkormányzat kiemelt előirányzatok szerinti bevételeit és kiadásait a 3. melléklet, az 
előirányzat-felhasználási tervet a 4. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható 
összegét, az 5. melléklet a Nemzetiségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 
bevételeinek és kiadásainak alakulását tartalmazza. 
 
. 

            3/2019. (II. 13.) határozat 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér  
az adósságot  keletkeztető ügyletből származó fizetési 
kötelezettség megállapításához  nem rendelkezik saját bevétellel. 
A 2020-2021-2022 években adósságot keletkezető 
ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállal.  
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Több tárgy nem lévén az elnök  a nyilvános ülést  17,30órakor bezárta.   
  
 

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


