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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 
Szám: 16/2015.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 19-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. 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 célú tüzelőanyag támogatásról 
       Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./   Falugyűlés összehívása 
       Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
3./  Vegyes ügyek  
 
 
Z á r t  ülésen: 
 
1./  Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatokról  
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ Arany János Tehetséggondozó Programban részvétel 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
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A Képviselő-testület a javasolt napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
 
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./   Helyi rendelet alkotása a szociális célú tüzelőanyag támogatásról 
       Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, előzetes 
hatásvizsgálatot  ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselő-
testület.  
 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:    
 
 

11/2015. (XI. 20.) önkormányzati rendelet   
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a szociális célú tüzelőanyag támogatásról a mellékelt 
rendeletet alkotja.  

 
 
 

2./   Falugyűlés összehívása 
       Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó javasolta a képviselő-testületnek, hogy a közmeghallgatással egybekötött falugyűlést 
2015. december 3-án csütörtökön 17 órakor tartsák meg a községházán. Javasolta, hogy a 
következő napirendeket tárgyalják meg:  
 
1./ Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi tevékenységéről  
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról 
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
3./ Közmeghallgatás 
 
4./ Vegyes ügyek  

 
A javaslattal a képviselők egyetértettek.  
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3./  Vegyes ügyek  
 

- Helyi rendelet alkotása az iparűzési adóról szóló 9/2014. (IX. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előadó: Völfinger Béla polgármester 

 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, előzetes 
hatásvizsgálatot  ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselő-
testület.  
 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:    
 

12/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelet   
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az iparűzési adóról szóló 9/2014. (IX. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról a mellékelt rendeletet alkotja.  

 
 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19  órakor bezárta, a tanácskozást 
zárt ülésen folytatja.  
 
 
  

K. m. f. 
  
 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 
 
 
 


