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JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Szám: 17/2018.  

 

Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. december 27-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./ Településfejlesztési és rendezési eszközök jóváhagyása 

     Előadó: Völfinger Béla polgármester 

 

2./ Belső ellenőrzési terv 2019. elfogadása 

     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./ Településfejlesztési és rendezési eszközök jóváhagyása 

     Előadó: Völfinger Béla polgármester 

 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, mellékleteit, határozati javaslatokat, 

rendelettervezetet, mellékleteit, indokolást, előzetes hatásvizsgálatot ismertette. Kérte a 

képviselők véleményét.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Völfinger Béla polgármester kérte a testület döntését, a határozati javaslatok és 

rendelettervezet elfogadását.   

 

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

következő határozatait:  

 

 

204/2018. (XII. 27.) határozat 

 

PÁPATESZÉR Község   Önkormányzata   Képviselő-testülete az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bek. a) pontjában, 

valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 9.§-ában foglaltak szerint a következő döntést hozza: 

Jóváhagyja Pápateszér község közigazgatási területére vonatkozó Településfejlesztési 
Koncepciót, elfogadja az abban megfogalmazott jövőképet a település további fejlesztési 
irányainak megfogalmazásához. 
Hatályát veszti Pápateszér Község   Önkormányzata   Képviselő-testületének az 51/2004. (V. 
7.)  határozatával jóváhagyott Településfejlesztési Koncepciója.  
 
 

205/2018. (XII. 27.) határozat 

 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról 

és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bek. a) pontjában, valamint a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 9.§-ában foglaltak szerint a következő döntést hozza: 

 

1. Jóváhagyja Pápateszér Község közigazgatási területére vonatkozó terve Szerkezeti Terv 
Leírását, valamint a kapcsolódó M=1:10000 méretarányú Településszerkezeti Tervlapot, 
az 1. és 2. melléklet szerint. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településszerkezeti terv 
elfogadásáról szóló határozatot tegye közzé, és a dokumentáció megküldésével erről 
értesítse az egyeztetésben résztvevő partnereket, az önkormányzati és államigazgatási 
szerveket.  
Határidő: azonnal 

Felelős: Völfinger Béla polgármester  

 

3. Hatályát veszti Pápateszér  Község  Önkormányzata   Képviselő-testületének 97/2013. 
(XII. 19.) határozattal jóváhagyott településszerkezeti terve.  
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 

következő önkormányzati rendeletét:     

 

 

5/2018. (XII. 28.) önkormányzati rendelet  

 

PÁPATESZÉR Község   Önkormányzata   Képviselő-testülete 

Pápateszér község Helyi Építési Szabályzatáról a mellékelt  

rendeletet alkotja.  

 

 

 

 

2./ Belső ellenőrzési terv 2019. elfogadása 

     Előadó: Völfinger Béla polgármester 

 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Völfinger Béla  polgármester kérte a testület döntését, javasolta a határozati javaslat 

elfogadását.   

 

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

következő határozatát:  

 

 

 

206/2018. (XII. 27.) határozat 

 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

Pápateszér Község Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési 

tervét jóváhagyja.  

Felkérte a polgármestert, hogy erről a Pápakörnyéki  

Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Elnökét értesítse.  

 

Határidő: 2018. december 31.  

Felelős:   Völfinger Béla   

                polgármester 

 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 11,30 órakor bezárta.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
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címzetes főjegyző                                                                                      polgármester  


