
Pápateszér  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2019.07. 24.   3/1. oldal. 

JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Szám: IV. 102-13/2019.   
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. július 24-én 18 órai 
kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. 
 
Jelen voltak:
 
Völfinger Béla polgármester 
Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő 
Ilkó Sándor képviselő 
Léhner Ilona képviselő 
Milinszki Tibor képviselő 
Sutóczky György képviselő  
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Tanácskozási joggal meghívott:   Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                          
Távol maradt:  
Horváth József alpolgármester 
 
 
                            
A polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fő képviselő közül 
megjelent 6 fő, távol maradt 1 fő, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta. 
Javaslatot tett az ülés napirendjére: 
 

N a p i r e n d  
 
 

1./ Pályázat benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz  kapcsolódó támogatásra  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ Fiókgyógyszertár működtetési engedélye kiadásához hozzájárulás  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
 
Z á rt  ülésen: 
 
1./ Települési támogatások  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
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N a p i r e n d   tárgyalása: 
 

 
1./ Pályázat benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz  kapcsolódó támogatásra  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt pályázati felhívást ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a pályázatot nyújtsák be. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület  6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 
              53/2019. (VII. 24.) határozat 
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet 
1.9. pont szerinti „A települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
támogatására”.  
A pályázati kiírás alapján igényét benyújtja 154 erdei m3  
kemény-lombos tűzifa mennyiségre.  
A képviselő-testület 2019. évi költségvetésében a 154  m3      

szociális célú tűzifavásárlás céljára benyújtott igényéhez  
195.580 Ft önrészt biztosít. 
A képviselő-testület a szociális célú tűzifában részesülőtől  
ellenszolgáltatást nem kér.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására  
intézkedjék. 
 
Határidő: 2019. augusztus 1.   
Felelős: Völfinger Béla  
              polgármester 
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2./ Fiókgyógyszertár működtetési engedélye kiadásához hozzájárulás  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a hozzájárulást adják meg. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület  6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
              54/2019. (VII. 24.) határozat 
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,  
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló  
2006. évi XCVIII. törvény 50. § (2b) bekezdésében foglalt jogkörében 
eljárva hozzájárul ahhoz, hogy a SASY-SIPICINA 2009 Kft. 8431 
Bakonyszentlászló, Hunyadi u. 22. cím alatti Szent László Gyógyszertár 
egyedi elnevezésű közforgalmú gyógyszertár működtetője fiókgyógyszer- 
tárat létesítsen 8556 Pápateszér, Árpád u. 46. cím alatti telephelyen.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy e hozzájárulást az Országos Gyógyszerészeti  
és Élelmezés-egészségügyi Intézet Ellenőrzési Főigazgatóság 
Tisztigyógyszerészeti Főosztály részére küldje meg.  
 
Határidő: azonnal    
Felelős: Völfinger Béla  
              polgármester 

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 18,20 órakor bezárta.   
 
 

K. m. f. 
 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 


