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Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Pápateszér 
 
Szám: 3/2015.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2015. március 25-
én 14 órakor megtartott nyilvános üléséről.   
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17.    
 
J e l e n   voltak:   Birkás Kálmán elnök, Jakab Sándorné elnök-helyettes 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  Fehér Mária címzetes főjegyző     
                                                         Völfinger Béla polgármester 
                                                         Léhner Ilona igazgató                                               
                                                         Vassné Butkovics Andrea köztisztviselő 
                                                       
Távol maradt: Ruff Brigitta  képviselő 
 
 
Birkás Kálmán 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 Jakab Sándorné elnök-helyettest jelölje ki.  
 
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Jakab Sándorné elnök-helyettest kijelölte.  
 
Birkás Kálmán elnök javaslatot tett az ülés napirendjére:  
 

N a p i r e n d 
 
 

1./ A Roma KI MIT TUD előkészítésének feladatai          
     Előadó: Birkás Kálmán elnök  
 
 
A Képviselő-testület a napirendet 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta.  
 
N a p i r e n d  tárgyalása:  
 
1./ A Roma KI MIT TUD előkészítésének feladatai          
     Előadó: Birkás Kálmán elnök  
 
 
Előadó tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a meghívók elkészültek a KI MIT TUD-ra, 
megtekintésre átadta, a mai napon postázzák. A jelentkezési lapokat elküldték a környező 
települések iskoláiba.   
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Jakab Sándorné elnök-helyettes véleménye szerint nem az iskolákkal, hanem a nemzetiségi 
önkormányzatokkal kellett volna a kapcsolatot felvenni a szervezés ügyében. Olyan 
visszajelzést kapott, hogy a nemzetiségi önkormányzatok nem is tudnak az eseményről. 
Megköszönte Léhner Ilona igazgatónak a szervezéshez nyújtott segítségét. Kérdezte, hogy a 
hangtechnikát ki biztosítja? A beérkezett jelentkezési lapokat átveszi az igazgatónőtől március 
27-én.  
 
Léhner Ilona igazgató elmondta, hogy a hangtechnikát az iskola biztosítja. Kérdezte, hogy 
emléklapot vagy oklevelet készítsenek? 
 
Birkás Kálmán elnök a kérdésre válaszolva elmondta, hogy az I-III. helyezettek részére 
oklevelet adnak át.  
 
Jakab Sándorné elnök-helyettes felajánlotta, hogy a vendéglátáshoz (zsíros kenyér 
zöldségekkel, tea, üdítő) bevásárol. 
 
Léhner Ilona igazgató felajánlotta, hogy a teát az iskolában elkészítik.  
 
Völfinger Béla polgármester felajánlotta, hogy az iskolában elkészült teát az önkormányzat 
gépkocsija a kultúrházba szállítja. 
 
Jakab Sándorné elnök-helyettes javasolta, hogy a zsűribe kérjék fel Markos Violát (Pápai 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét), Holdosiné Bánhegyi Ildikó kormánytisztviselőt 
(Pápai Roma Nemzetiségi Önkormányzat volt Elnökét), Buics Lajosné családgondozót.  
 
Az ülésen telefonon a felkérés megtörtént, a zsűritagok vállalták e feladatot.  
 
Birkás Kálmán elnök megköszönte a jelenlevők segítségét, melyet  a KI MIT TUD 
szervezésében nyújtottak. Kérte, hogy a rendezvényen vegyenek részt.  
 
 
 
Több tárgy nem lévén az elnök  a nyilvános ülést  14,45 órakor bezárta.   
 
  

K. m. f. 
 
 
 
 
Jakab Sándorné                                                                                      Birkás Kálmán 
jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                                   elnök                                    
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