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JEGYZŐKÖNYV  
 

 
Szám: 15/2013.  
 
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 30-án    
08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. 
 
Jelen voltak: 
Szalczer György polgármester 
Völfinger Béla alpolgármester 
Forsthoffer István képviselő 
Léhner Ilona képviselő 
Horváth József képviselő 
Ilkó Sándor képviselő   
Kuti Károlyné képviselő 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                         Vassné Butkovics Andrea főtanácsos 
 
 
Távol maradt:   
                       
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./ Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről    
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
2./ Pápateszér Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója 
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
3./ Vegyes ügyek  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta.  
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N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
 
1./ Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről    
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést. Kérte a képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Völfinger Béla alpolgármester kérdezte, hogy az iparűzési- és gépjármű adó hátralékok 
behajtására milyen intézkedéseket terveznek?  
 
Szalczer György polgármester válaszában elmondta, hogy elkészítik a hátralékokról a kimutatást, 
felszólítás után a NAV-nak adják át behajtásra.  
Javasolta, hogy a tájékoztatót az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről 
fogadják el. Kérte a testület döntését.  

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 

74/2013. (X. 30.) határozat  
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

                  az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről    
                  szóló tájékoztatót elfogadta.  
 
 
2./ Pápateszér Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója 
     Előadó: Szalczer György polgármester 

 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Szalczer György polgármester javasolta, hogy a 2014. évi koncepciót fogadják el. Kérte a testület 
döntését.  

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
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  75/2013. (X. 30.) határozat  
 
  PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 2014. évre szóló költségvetési koncepciót, 
és azt elfogadja.  
A költségvetési rendelet-tervezet elkészítése során a következő 
feladatok elvégzését tartja szükségesnek: 
 
1. A végleges költségvetés összeállítása során a következő 

alapelvek érvényesülését kell biztosítani: 
• takarékosság 
• költségcsökkentés 

     Határidő: folyamatos, ill. 2014. január 31.  
Felelős: Szalczer György 
              polgármester 
 

2. A működési kiadások tervezése során az előző évi 
módosított előirányzatokhoz képest  

     bér és bérjellegű juttatások területen csak a kötelező emelésekkel  
     lehet számolni, dologi kiadások területén az infláció mértékével  
     megegyező emelkedéssel kell számolni.  

Határidő: folyamatos, ill. 2014. január 31.  
Felelős: Szalczer György 
              polgármester 
 

3. A végleges költségvetési rendelet-tervezet kidolgozása 
                       során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a 
                       kiadások csökkentésének lehetőségeit.  
                       Határidő: folyamatos, ill. 2014. január 31.  
                       Felelős: Szalczer György 

       polgármester 
 
 
 
 

2./ Vegyes ügyek  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
       

- Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló       
8/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
  Előadó: Szalczer György polgármester 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, 
hatásvizsgálatot ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György polgármester javasolta a rendelettervezet elfogadását. Kérte a testület döntését.  
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta  a 
következő rendeletét:   
 
 
                   14/2013. (XI. 6. ) önkormányzati rendelet  

 
                   PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

           az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi 
           részvételről szóló 8/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelet  
           hatályon kívül helyezéséről a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 
 

      - Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása  
  Előadó: Szalczer György polgármester 

 
Előadó ismertette a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi  
Kirendeltség 19.3/553-1/2013/PÁPA ÁLT sz. levelét, melyben támogatást kér a 2013. évi 
működéséhez. Javasolta, hogy 20 ezer Ft-tal támogassák. Kérte a testület véleményét.   
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György polgármester javasolta, hogy 20 ezer Ft támogatást állapítsanak meg. Kérte a 
testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 
 
 
 

  76/2013. (X. 30.) határozat  
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Pápai Katasztrófavédelmi  Kirendeltség részére 2013. évre 
20 ezer Ft támogatást biztosít.  
Felhatalmazza a polgármestert az adományozási megállapodás 
aláírására.   
 
Határidő: azonnal   
Felelős:   Szalczer György 
                polgármester  
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Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 09,10 órakor bezárta.   
 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                                  Szalczer György 
címzetes főjegyző                                                                                         polgármester  


