
Pápateszér  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2018. 12. 05..     2/1. oldal. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Szám: 15/2018.  

 

Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. december 5-én 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./ A  településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök felülvizsgálata   

    véleményezési szakaszának lezárása  

    Előadó: Völfinger Béla polgármester 

 

Z á r t  ülésen:  

 

1./ Szociális tűzifa kérelmek  

     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./ A  településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök felülvizsgálata   

    véleményezési szakaszának lezárása  

    Előadó: Völfinger Béla polgármester 

 



Pápateszér  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2018. 12. 05..     2/2. oldal. 

 

 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és mellékletét ismertette. Kérte a képviselők 

véleményét.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Völfinger Béla polgármester kérte a testület döntését, a határozati javaslat elfogadását.   

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő határozatát:  

 

 

104/2018. (XII. 5.) határozat 

 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési 

koncepció és a településrendezési eszközök felülvizsgálatának véleményezési szakaszát 

lezárja, annak államigazgatási, önkormányzati és partneri véleményeinek megismerése 

után, az észrevételekre adott mellékelt tervezői válaszok elfogadásával.  

A döntés – 314/2012. (XI.8.) Korm.r. 39. § (3) szerinti - dokumentálásával és 

közzétételével a Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, és felkéri a végső szakmai 

véleményezési szakasz mielőbbi kezdeményezésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Völfinger Béla 

                       polgármester  

 

                       Fehér Mária 

                      címzetes főjegyző 

 

 

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

zárt ülésen folytatja.  

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 

címzetes főjegyző                                                                                      polgármester  
 


