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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Szám: 10/2015.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 24-én 18 órai 
kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. 
 
Jelen voltak:  
Völfinger Béla polgármester 
Horváth József alpolgármester 
Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő  
Ilkó Sándor képviselő 
 
Távol maradtak:  
Léhner Ilona képviselő 
Milinszki Tibor képviselő 
Sutóczky György képviselő  
  
 
Tanácskozási joggal meghívott:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                          
                             
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./ Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 
     Előadó: Völfinger Béla  polgármester 
 
2./ Pápateszér Község Önkormányzatának Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója 2015-2020  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
3./ Vegyes ügyek  
 
Z á r t  ülésen: 
 
1./ Települési támogatási kérelmek elbírálása  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
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1./ Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 
     Előadó: Völfinger Béla  polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők hozzászólását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadja el a képviselő-
testület.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 

 
 

48/2015. (VI. 24.) határozat 
 

1.) PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) 
bekezdés alapján a Pápateszér Község Önkormányzata által 
2013. június 26-án elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot áttekintette és felülvizsgálatát nem tartja 
szükségesnek. 
2.) Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban meghatározott 
nyilatkozat megtételére. 
 
Határidő: 2015. június 26.  
Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester 

                polgármester 
 

 
2./ Pápateszér Község Önkormányzatának Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója 2015-2020  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és koncepciót ismertette. Kérte a képviselők 
hozzászólását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla  polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a testület 
döntését.  
 
 
 
 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 
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49/2015. (VI. 24.) határozat 

 
Pápateszér  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciót az 
előterjesztés szerinti elfogadja.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
elfogadásról a Pápai Rendőrkapitányságot értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Völfinger Béla  
                polgármester 

 
 
3./ Vegyes ügyek  
 
-      Pályázat közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a 
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – által a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. a.) pont szerinti  Közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatási lehetőséget.  
Elmondta, hogy a művelődési házban levő klubhelyiség padlócseréje szükséges, mert a 
parkettára tették rá annak idején a műpadlót, a parketta befülledt alatta, mállik szét, beszakadt 
több helyen, balesetveszélyes. Fel kell szedni a műpadlót és a parkettát is, az aljzatbetont is 
fel kell törni. A földfejtést, tükörkészítést az aljzatbetonhoz, a szerelőbetont: ezeket a 
munkálatokat a közfoglalkoztatottak el tudják végezni. Ezt önrészként szerepeltetnénk a 
pályázatban. Javasolta, hogy a pályázatot nyújtsák be. Kérte a képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s : 
 
Horváth József alpolgármester véleménye az, hogy meg kell pályázni a klubhelyiség 
padlócseréjét.  
 
Völfinger Béla  polgármester kérte a testület döntését.  
 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 
 

50/2015. (VI.24.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 
emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági 
miniszterrel egyetértésben – által a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. a.) pont szerint a Közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásra. 
A pályázat megnevezése: A pápateszéri Művelődési Ház klub helyiségének 
padlócseréje 
A pályázat célja: Közművelődési intézmény, közösségi szintér épületének 
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karbantartása, felújítása. 
A megvalósítás tervezet helyszíne: 8556 Pápateszér, Markovics u. 6. Hrsz: 77/1. 
 
A projekt teljes tervezett költsége bruttó: 578.310,-Ft 
Igényelt támogatás:    400.230,-Ft 
Saját forrás:     178.080,-Ft 
A saját forrásként az árajánlaton szereplő 1-4. tételszám alatti tételeket Pápateszér 
Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése terhére biztosítja, a jelzett 
munkálatokat saját munkásaink fogják elvégezni. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 
szükséges dokumentumok aláírására. 
 
Határidő: 2015. június 29. 
Felelős: Völfinger Béla 
               polgármester 

 
 
-      Falunap szervezése  
       Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselő-testületet a  2015. július 11-i falunap tervezett programjáról. 
Kérte a képviselőket, hogy az előkészítésben és lebonyolításban vegyenek részt.  
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19,45 órakor bezárta, a tanácskozást 
zárt ülésen folytatja.  
  

K. m. f. 
  
 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 
 


