
Pápateszér  Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

2017.09. 13.    3/1. oldal. 

JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Szám: 11/2017.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 13-án 10  
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 Községért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 
    Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ Pályázat benyújtása Telephely korszerűsítési programra: labdafogó háló  
    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./ Pápateszér Községért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 
    Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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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:     
 
 

68/2017. (IX. 13.) határozat 
 

1) Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprémi Törvényszék 
8.Pk.60.144//1999/16. sz. hiánypótlási végzésének megfelelően a Pápateszér 
Községért Közalapítvány (a továbbiakban. Közalapítvány) Alapító Okiratának a 
korábbi módosításokkal és a 2017. május 17-i módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt,  hatályos szövegét  az előterjesztés szerint   m ó d o s í t j a. 
 
2) A Képviselő-testület a Közalapítványnak az 1) pont szerinti módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát  e l f o g a d j a .  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Közalapítvány 2) pont szerinti 
Alapító Okiratát, annak aláírását követően, a bírósági nyilvántartáson történő átvezetés 
érdekében a Veszprémi Törvényszéknek küldje meg, illetőleg az e határozata 
végrehajtásához, valamint az 1) pontban írt végzés teljesítéséhez szükséges egyéb 
intézkedéseket tegye meg. A polgármester a végrehajtás során nem köteles 
személyesen eljárni. 
 
Határidő: 2017. szeptember 18. 
Felelős: Völfinger Béla polgármester 
 
 

 
2./ Pályázat benyújtása Telephely korszerűsítési programra: labdafogó háló  
    Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette a MLSz Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság meghívását az amatőár 
labdarú csapatok pályáinak fejlesztésére kiírt pályázatra. Javasolta, hogy a Telephely 
korszerűsítési program III. Kiegészítő eszközö: labdafogó háló  beszerzésének támogatására 
nyújtsák be a támogatási kérelmet. A támogatás mértéke a becsüt nettó költségek 70 %-a. A 
labdafogó háló bruttó összege 2.032.000 Ft, 30 %-os önerő 609.600 Ft, igényelt támogatás 
1.120.000 Ft. Kérte a testület véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a pályázatot nyújtsák be.  Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
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PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt Telephely korszerűsítési programra   
 
A pályázat megnevezése: Telephely korszerűsítési program: labdafogó háló beszerzése 
A megvalósítás tervezet helyszíne: 8556 Pápateszér, Sportpálya 48/2 hrsz. 
 
A projekt teljes tervezett költsége bruttó: 2.032.000,-Ft 
Igényelt támogatás:    1.120.000,-Ft 
Saját forrás:        609.600,-Ft 
 
A saját forrást Pápateszér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére egy 
összegben biztosítja 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 
szükséges dokumentumok aláírására. 
 
Határidő: 2017. szeptember 18. 
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  


