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               JEGYZŐKÖNYV  
 

 
Szám: 6/2014.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 28-án 18 órai 
kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. 
 
Jelen voltak: 
Szalczer György polgármester  
Horváth József képviselő  
Ilkó Sándor képviselő 
Kuti Károlyné képviselő  
 

 
 
 
 

 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                         
 
Távol maradt: Völfinger Béla alpolgármester 
                        Forsthoffer István  képviselő  
                        Léhner Ilona képviselő 
                     
A polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fő képviselő közül 
megjelent 4 fő, távol maradt 3 fő, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta. 
Javaslatot tett az ülés napirendjére: 
 

N a p i r e n d  
 

1./ Az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának  
     értékelése  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
2./ Vegyes ügyek  
 
 
Z á r t  ülésen: 

     1./ Szociális kérelmek elbírálása 
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 

 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
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N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
 
1./ Az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának  
     értékelése  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők hozzászólását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a testület 
döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:    
 

36/2014. (V. 28.) határozat   
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő- 
testülete az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 
értékeléséről készült előterjesztést elfogadja.  
Felkéri a Polgármestert, hogy az értékelést a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalának küldje meg.  
 
Határidő:  2014. május 31.   
Felelős:    Szalczer György 

                            polgármester 
 

 
 

2./ Vegyes ügyek 
 
 

- Pápateszér Községért Közalapítvány Alapító okiratának módosítása 
Előadó: Szalczer György polgármester 
 

Előadó ismertette az alapító okirat módosításának tervezetét. Kérte a képviselők 
hozzászólását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György polgármester javasolta az Alapító okirat módosítás elfogadását. Kérte a 
testület döntését.  
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 

37/2014. (V. 28.) határozat   
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Pápateszér Községért Közalapítvány Alapító okirat 
módosítását – a melléklet szerint  – elfogadta.  
 

 
 
  -    A Pápateszéri Sportegyesület és a Pápateszér Községért Közalapítvány beszámolója a  
      2013. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról  
      Előadó: Szalczer György polgármester 

 
Szalczer György polgármester – Fortshoffer István SE-elnök és Leitner Pál 
kuratóriumi elnök távollétében - ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt 
beszámolókat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György  polgármester javasolta, hogy a beszámolókat fogadják el. 
Kérte a testült döntését.  
 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 

38/2014. (V. 28.) határozat   
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Pápateszéri Sportegyesület és a Pápateszér Községért 
Közalapítvány beszámolóját a 2013. évi önkormányzati 
támogatás felhasználásáról – elfogadta.  
 

 
 
 
Több tárgy nem lévén az polgármester a nyilvános ülést 18,25 órakor bezárta, a tanácskozást 
zárt ülésen folytatja.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                               Szalczer György 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 


