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JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Szám: IV. 102-19/2019.   
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 4-én 19  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 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Tanácskozási joggal meghívott:  Vassné  Butkovics Andrea vezető főtanácsos 
 
Lakosság részéről: 73 fő  
 
Távol maradtak:  
Sutóczky György képviselő  
Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                          
                            
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./ Tájékoztató a 2014-2019 választási ciklusban végzett munkáról  
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ Közmeghallgatás 
 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ Tájékoztató a 2014-2019 választási ciklusban végzett munkáról  
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
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2./ Közmeghallgatás 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést.  Kérte a jelenlevők véleményét.  
 
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Varga Mihályné érdeklődő lakos elismerően szólt az elmúlt időszakban végzett munkákról, 
méltatta a polgármester tevékenységét. A falu látványosan fejlődött az elmúlt választási 
ciklusban. Kérdezte, hogy a fő úton lévő buszmegállókon mikor lesz tető, mert így az ott 
várakozók esős időben megáznak. 
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy jelenleg ácsmestert keres a 
munkálatok befejezésére. Sajnos kevés a szakember, sok a munka. Reméli, hogy még a tél 
beállta előtt tető kerül a buszmegállókra.  
 
Horváth József alpolgármester elmondta, hogy az elmúlt 5 évben nagy fejlődés volt a faluban, 
szeretné, ha a következő ciklusban is hasonló lendülettel fejlődne Pápateszér. 
 
Polauf Gyula  képviselőjelölt örömmel hallotta a beszámolóban az eredményeket, melyeket 
lépten-nyomon tapasztalhat mindenki. Szeretne ennek a sikeres csapatnak tagja lenni, ezért 
indult a 2019. október 13-i választásokon képviselőjelöltként.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy minden igyekezetével azon lesz, hogy a 
következő 5 évben is töretlen a fejlődés.  
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést és közmeghallgatást 20,30 órakor 
bezárta.   
 
 

K. m. f. 
 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


