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JEGYZŐKÖNYV  
 

 
Szám: 10/2013.  
 
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26-án 18 órai 
kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. 
 
Jelen voltak: 
Szalczer György polgármester 
Völfinger Béla alpolgármester 
Horváth József képviselő 
Ilkó Sándor képviselő 
Kuti Károlyné képviselő 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Tanácskozási joggal meghívott:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
Távol maradtak: Forsthoffer István képviselő  
                           Léhner Ilona képviselő 
 
 
                       
A polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fő képviselő közül 
megjelent 5 fő, távol maradt: 2 fő, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta. 
Javaslatot tett az ülés napirendjére: 
 

N a p i r e n d  
 

1./ Pápateszér község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása    
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
2./ Helyi rendelet alkotása a temető használatáról  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
3./  Vegyes ügyek  
      Előadó: Szalczer György polgármester 
 
Z á r t  ülésen:  
 
1./ Szociális kérelmek elbírálása 
     Előadó: Szalczer György polgármester 
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A Képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
 
1./ Pápateszér község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása    
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot  ismertette. Kérte a 
képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Völfinger Béla alpolgármester javasolta a program I/2 intézkedése módosítását: 
foglalkoztatottsággal kapcsolatban: saját tulajdonú mezőgazdasági ingatlanok hasznosítása, 
tárgyi feltételek fejlesztése (traktor csere, hóeke), biztonságos tárolóhely kialakítása. A II/2 
intézkedésnél a játszóudvar kialakítását ne kössék a művelődési házhoz.  
 
Szalczer György polgármester egyetértett a módosítási javaslattal. Köszönetet mondott a HEP 
fórum tagjai munkájáért. Javasolta, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot fogadja el a 
képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 
48/2013. (VI. 26.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete Pápateszér község  
Helyi Esélyegyenlőségi Programját 
elfogadja 
 
 

 
 

2./ Helyi rendelet alkotása a temető használatáról  
     Előadó: Szalczer György polgármester 

 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, előzetes 
hatástanulmányt ismertette.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Völfinger Béla alpolgármester javasolta, hogy a temetőkapuhoz hirdetőtáblát 
helyezzenek el. Tereprendezést tart szükségesnek, hogy traktorral lehessen 
kaszálni a régi sírok között. A temetői hulladék gyűjtésére jelöljenek ki lerakót, 
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erről a hirdetőtáblán értesítsék a temetőlátogatókat.  
 
Szalczer György polgármester egyetértett a javaslatokkal. Helyszíni szemlét tart a temetőben, 
a szükséges tennivalókat elvégezteti. Javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadják el. Kérte a 
testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:     
 
 

10/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet   
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete   
a temető használatáról a mellékelt rendeletet alkotja.  

 
 
3./  Vegyes ügyek  
      Előadó: Szalczer György polgármester 
 
 
- Földbérleti díjak  
 Előadó: Szalczer György polgármester 
 
Előadó ismertette az önkormányzat jelenleg érvényben lévő földbérleti szerződéseit.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Völfinger Béla alpolgármester véleménye az, hogy 1000 Ft/év mértékű bérleti díjért ne 
lehessen bérelni területet. Javasolta, hogy november 1-jétől 3 Ft/m2 mértékben határozzák 
meg a bérleti díjat. A szerződésekről aláírás előtt a képviselő-testület döntsön.  
 
Szalczer György polgármester szavazásra bocsátotta a 3 Ft/m2/év mértékű bérleti díjat 2013. 
november 1-jétől.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 
49/2013. (VI. 26.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a földbérleti díjakat 
2013. november 1-jétől 
3 Ft/m2/év mértékben állapítja meg.  
Felkéri a polgármestert, hogy erről a 
bérlőket értesítse.  
Határidő: 2013. július 31.  
Felelős:   Szalczer György 
                polgármester 
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- Képviselők bejelentései 
 
Völfinger Béla alpolgármester felvetette, hogy a Coop bolt parkolójába a murvázáshoz elő 
kell készíteni a terepet. A betonjárdát és a nyírfák mellett a betont fel kell szedni.  
Osztályozott apró murvával terítsék meg.  
Kérte, hogy vegyék számba az elhanyagolt telkeket, a tulajdonosokat szólítsák fel.  
 
Szalczer György polgármester a felvetésre válaszolva elmondta, hogy a murvázáshoz 
szükséges előkészületekre, az elhanyagolt, gazos ingatlanok tulajdonosai felszólítására 
intézkedik.  
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19,40 órakor bezárta, a tanácskozást 
zárt ülésen folytatja.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                               Szalczer György 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 


