
Pápateszér  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2016.05. 04.  2/1. oldal. 

JEGYZŐKÖNYV  

 
 
Szám: 7/2016.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 4-én 11 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./ Pápateszér, Petőfi u. 49. sz. alatti iskolaépület használatra visszavétele   
     Előadó: Völfinger Béla polgármester  
 
 
Z á r t   ülésen: 
 
1./ Rajkai József pápateszéri lakos köztemetése  
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ Pápateszér, Petőfi u. 49. sz. alatti iskolaépület használatra visszavétele   
     Előadó: Völfinger Béla polgármester  

 



Pápateszér  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2016.05. 04.  2/2. oldal. 

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a Pápai Tankerület Igazgatójával tárgyalt az un. alsó 
iskola épülete visszavételéről, óvodai célra történő átalakításáról. Egyházi Andrea igazgató 
asszony kérte, hogy a képviselő-testület döntését írásban küldjék meg.  Kérte a képviselők 
véleményét.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Kérte a 
testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 

   37/2016. (V. 4.) határozat 
 
                    PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő testülete 
                    kezdeményezi a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  
                    Pápai Tankerülete Igazgatójánál a Pápateszér Község  
                    Önkormányzata tulajdonában levő, Pápateszér, Petőfi u. 49.  
                    sz. alatti iskolaépület használatra visszavételét, mivel azt  
                    óvodai célokra kívánja igénybe venni.  
  

Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Pápai Tankerület 
Igazgatóját értesítse.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Völfinger Béla  

                 polgármester 
 

 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 11,10 órakor bezárta, a tanácskozást 
zárt ülésen folytatja.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                       polgármester 


