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JEGYZŐKÖNYV  

 
Szám: 2/2017.  
 
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 3-án 10 órai 
kezdettel megtartott nyilvános üléséről  
 
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. 
 
Jelen voltak:
Völfinger Béla polgármester 
Horváth József képviselő 
Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő 
Ilkó Sándor képviselő 
Léhner Ilona képviselő 
Milinszki Tibor képviselő 
Sutóczky György képviselő  
 

 
 
 
 
 
 
 

Tanácskozási joggal meghívott:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
                                                         
Völfinger Béla 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./ Pályázat „VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése” 
a pályázat 1. és 2. célterületére”   
Előadó: Völfinger Béla polgármester 

 
2./ Pápateszér 321  hrsz.-ú ingatlan felajánlása 
      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 „VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
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kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése” a 
pályázat 1. és 2. célterületére”   
Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
 
Előadó ismertette a pályázati kiírást, az előkészítés iratanyagát, a jegyzőkönyvhöz csatolt 
konzorciumi együttműködési megállapodást, melyet Bakonyszentiván és Fenyőfő községek 
önkormányzataival kötöttek.  
A pályázati támogatással felújításra tervezett pápateszéri utak: 043, 048, 094, 0163, 0156 hrsz-ú, 
bakonyszentiváni út: 02 hrsz, fenyőfői út 023, 022/4 hrsz.  
Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 
7/2017. (II. 3.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
pályázatot nyújt be Bakonyszentiván Község Önkormányzatával 
és Fenyőfő Község Önkormányzatával kötött konzorciumi 
együttműködési megállapodásban foglaltak szerint a „VP6-7.2.1-
7.4.1.2-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és 
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése” a 
pályázat 1. és 2. célterületére” . 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtására intézkedjék.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Völfinger Béla 
                 polgármester 

  
 
 
2./ Pápateszér 321  hrsz.-ú ingatlan felajánlása 
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
 
Előadó tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 321 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai közül Polgár 
Csilla és Zsuppán Ferenc felajánlották ingatlanrészüket az önkormányzatnak. Javasolta, hogy 
fogadják el. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester kérte a testület döntését.  
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 

8/2017. (II. 3.) határozat 
 

           PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
           a Pápateszér belterület 321 hrsz.-ú kivett lakóház, udvar,  
           gazdasági épület művelési ágú, 1638 m2 területű ingatlan  
           Pápateszér Község Önkormányzata részére  
           Polgár Csilla 15/24 tulajdoni hányada,  
           Zsuppán Ferenc 3/24 tulajdoni hányada – történő felajánlását 
           köszönettel elfogadja. 
           Felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására. 
 
           Határidő: 2017. február 28.  
           Felelős:   Völfinger Béla  

                polgármester 
 

 
  
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  10,30 órakor bezárta.  
 
 

K. m. f. 
 

 
 
 
Fehér Mária                                                                                             Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                    polgármester  
címzetes főjegyző                                                                                    polgármester 


