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JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Szám: 14/2015.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 14-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 
Léhner Ilona képviselő 
Milinszki Tibor képviselő 
Sutóczky György képviselő  
  
 
Tanácskozási joggal meghívott:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                          
                             
A polgármester köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a napirendre tűzött pályázat 
benyújtási határideje 2015. október 15. Ezért hívta össze soron kívül a képviselő-testületet. 
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./  Pályázat benyújtása az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek  
      rendbetételére, renoválására, helyreállítására   
      Előadó: Völfinger Béla polgármester  
 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./  Pályázat benyújtása az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek  
      rendbetételére, renoválására, helyreállítására   
      Előadó: Völfinger Béla polgármester  
 
 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt pályázati kiírást. Javasolta a pályázat benyújtását. 
Kérte a képviselők véleményét.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy nyújtsák be a pályázatot.  Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 
 
 

   71/2015. (X. 14.) határozat 
 
                    PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő testülete 

pályázatot nyújt be a Közép- és Kelet-európai Történelem és  
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (mint 
Támogatásközvetítő a Kormány 1472/2012. Korm. határozata 
alapján) XX. Század Intézete az első világháború  
centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első 
Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából 
meghirdetett, az első világháború történelmi emlékeit őrző 
pápateszéri emlékmű renoválására, helyreállítására.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására  
intézkedjék. 
 
Határidő: 2015. október 15.  
Felelős: Völfinger Béla  

                 polgármester 
 

 
 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 18,15 órakor bezárta.  
 
 
  

K. m. f. 
  
 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 
 


