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               JEGYZŐKÖNYV  
 

 
Szám: 7/2014.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. július 2-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  
Kuti Károlyné képviselő  
Léhner Ilona képviselő 
Ilkó Sándor képviselő 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tanácskozási joggal meghívott:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                         
Távol maradt: Horváth József képviselő  
                                             
A polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fő képviselő közül 
megjelent 6 fő, távol maradt 1 fő, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta. 
Javaslatot tett az ülés napirendjére: 
 
 

N a p i r e n d  
 
 

1./ A Kurali tóra érkezett vételi ajánlat megtárgyalása  
      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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
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N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
 
1./ A Kurali tóra érkezett vételi ajánlat megtárgyalása  
      Előadó: Szalczer György polgármester 
 
 
Előadó ismertette Csiszár Gábor pápai lakos vételi ajánlatát az önkormányzat tulajdonában 
levő 044/2 és a 235/1 hrsz-ú, mocsár néven feltüntetett külterületre: 1.200.000 Ft.  Kérte a 
képviselők hozzászólását.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Völfinger Béla alpolgármester elmondta, hogy magasabb eladási árra gondolt.  
 
Ilkó Sándor képviselő javasolta, hogy tekintsék meg a helyszínen az ingatlanokat. A szántó 
helyben szokásos forgalmi ára jelenleg 1 millió Ft/ha. Ehhez hozzá kell számítani az erdő és a 
tó értékét, valamint egy házra való tégla is van a területen.  3 millió Ft eladási árat javasolt.  
 
Völfinger Béla alpolgármester javaslata:  4-5 millió Ft. 
 
Léhner Ilona képviselő szerint 5 millió Ft legyen a tárgyalási alap.  
 
Szalczer György polgármester javasolta, hogy ne értékesítsék még az ingatlanokat. Kérte a 
testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:    
 

45/2014. (VII. 2.) határozat   
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő- 
testülete az önkormányzat tulajdonában lévő  
044/2 és a 235/1 hrsz-ú ingatlanokat nem értékesíti.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a vételi ajánlatot 
tevő Csiszár Gábor pápai lakost értesítse.  
 
Határidő:  2014. július 15.    
Felelős:    Szalczer György 

                            polgármester 
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2./ Vegyes ügyek 
 
 
Völfinger Béla alpolgármester javasolta, hogy a faluba (boltokhoz, iskolához, temetőhöz)  6 
db hirdetőtáblát helyezzenek ki. A tejautomata épületére azért ragasztanak hirdetéseket, mert 
nincs tábla, ahol elhelyezhetnék.  
Az önkormányzati utakon levő közlekedési táblák állapotát felül kell vizsgálni, a szükséges 
javításokat, festéseket, cseréket el kell végezni.  
 
Ilkó Sándor képviselő javasolta a farkashegyi út kavicsozását.  
 
Szalczer György polgármester megköszönte a javaslatokat, a szükséges intézkedéseket 
megteszi.  
 
 
 
Több tárgy nem lévén az polgármester a nyilvános ülést 19,25 órakor bezárta, a tanácskozást 
zárt ülésen folytatja.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                               Szalczer György 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 


