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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Szám: 3/2013.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 13-án 18 órai 
kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. 
 
Jelen voltak: 
 
Szalczer György polgármester 
Völfinger Béla alpolgármester 
Forsthoffer István  képviselő  
Ilkó Sándor képviselő 
Léhner Ilona képviselő 
Horváth József képviselő 
Kuti Károlyné képviselő 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tanácskozási joggal meghívott:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                     Vassné Butkovics Andrea főtanácsos 
                            
A polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fő képviselő közül 
megjelent 7 fő, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett az ülés 
napirendjére: 
 

N a p i r e n d  
 

1./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
2./ Vegyes ügyek  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 

 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztéseket, határozati javaslatot, munkamegosztási 
megállapodást,  rendelettervezetet és indokolást ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
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H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Völfinger Béla alpolgármester a létszámkeret részletezését kérte.  
 
Szalczer György polgármester válaszában elmondta, hogy az önkormányzat 5 fős létszámába 
a polgármester, a védőnő, a hivatalsegéd és két karbantartó, az óvodai létszám a pápateszéri 
óvodában és a bakonyszentiváni tagóvodában dolgozó óvónők és dajkák száma.  
 
Forsthoffer István képviselő kérdezte, hogy a Sportegyesületnek tervezett támogatást 
elegendőnek tartják-e?  
 
Vassné Butkovics Andrea főtanácsos válaszában elmondta, hogy a 2012. évi felhasználást 
vette alapul a 2013. évi tervezésnél.  
 
Szalczer György polgármester javasolta, hogy a költségvetési rendelettervezetet, az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  kötelezettségeinek megállapítása határozati javaslatát 
fogadják el. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:   
 
3/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet            
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a mellékelt  
rendeletet alkotja.  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 

 
11/2013. (II. 13.) határozat           
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a saját bevételei összegét, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
három évre várható összegét a mellékelt táblázatban 
bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában 
jóváhagyja.  
 

 
Szalczer György polgármester javasolta, hogy az önállóan működő és gazdálkodó Pápateszéri 
Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az önállóan működő Napköziotthonos Óvoda 
Pápateszér költségvetési szerv közötti munkamegosztásról és felelősségvállalás rendjéről 
szóló munkamegosztási megállapodást fogadják el. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
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12/2013. (II. 13.) határozat           
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az önállóan működő és gazdálkodó Pápateszéri Közös 
Önkormányzati Hivatal, valamint az önállóan működő 
Napköziotthonos Óvoda Pápateszér költségvetési szerv 
közötti munkamegosztásról és felelősségvállalás rendjéről 
szóló munkamegosztási megállapodást jóváhagyta.  
 
 
 
 
 
6./ Vegyes ügyek  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
Szalczer György polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy 2013. február 20-ától távol 
lesz (műtét miatt), helyettesítését Völfinger Béla alpolgármester látja el.  
 
A bejelentést a képviselők tudomásul vették.  
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19 órakor bezárta.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                               Szalczer György 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 


