
Pápateszér  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2013.12. 19.   3/1. oldal. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Szám: 18/2013.  
 
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 19-én 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 
 
 
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 a szociális ellátásokról  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
2./ Helyi rendelet alkotása Pápateszér község Helyi Építési Szabályzatáról, valamint  
     Szabályozási Tervéről 
     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./ Helyi rendelet alkotása a szociális ellátásokról  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 

 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, előzetes 
hatásvizsgálatot  ismertette. Kérte a képviselők véleményét.    
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György polgármester javasolta a rendelettervezet elfogadását.  
 
 
A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét: 
 
 

15/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a szociális ellátásokról a mellékelt rendeletet alkotja.  
 

 
 
2./ Helyi rendelet alkotása Pápateszér község Helyi Építési Szabályzatáról, valamint  
     Szabályozási Tervéről 
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, előzetes 
hatásvizsgálatot, határozati javaslatot ismertette. Kérte a képviselők véleményét.    
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György polgármester javasolta a rendelettervezet és határozati javaslat  elfogadását.  
 
 
A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét: 
 
 

16/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

         Pápateszér község Helyi Építési Szabályzatáról, valamint  
         Szabályozási Tervéről a mellékelt rendeletet alkotja.  
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 

 97/2013. (XII.  19.) határozat  
 
Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete   
Pápateszér község teljes közigazgatási területére vonatkozó  
településszerkezeti leírását és településszerkezeti tervét a  
mellékletben foglaltak szerint elfogadja.  

 
 

 
 
3./ Vegyes ügyek  
 
      - Tejautomata működtetése  
       Előadó: Szalczer György  polgármester  
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a tejautomata üzemeltetésére helybeli gazda nem 
vállalkozott. A csóti tejautomatát üzemelő vállalkozónak – aki a feltételeknek megfelel -  
szándékában áll a pápateszéri automata működtetése is. Vele megkezdi a tárgyalást.  
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a  nyilvános ülést 18,30 órakor bezárta, a tanácskozást 
zárt ülésen folytatják.   
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                               Szalczer György 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 


