Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Szám: 8/2014.
Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-én 08
órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17.
Jelen voltak:
Szalczer György polgármester
Völfinger Béla alpolgármester
Forsthoffer István képviselő
Horváth József képviselő
Kuti Károlyné képviselő
Léhner Ilona képviselő
Ilkó Sándor 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:

Napirend

1./ Helyi rendelet alkotása a közterületek elnevezéséről, és a házszámozásról
Előadó: Szalczer György polgármester
2./ A szociális ellátásokról szóló 15/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szalczer György polgármester
3./ Beiskolázási támogatások
Előadó: Szalczer György polgármester
4./ Vegyes ügyek
Z á r t ülésen:
1./ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző HVI vezető
2./ Szociális kérelmek elbírálása
Előadó: Szalczer György polgármester
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A Képviselő-testület a javasolt napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.

N a p i r e n d tárgyalása:

1./ Helyi rendelet alkotása a közterületek elnevezéséről, és a házszámozásról
Előadó: Szalczer György polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezet, indokolást és előzetes
hatástanulmányt ismertette. Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szalczer György polgármester javasolta a rendelettervezet elfogadását. Kérte a testület
döntését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletét:

6/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet
PÁPATESZÉR
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről
és a házszámozásról a mellékelt rendeletet
alkotja.

2./ A szociális ellátásokról szóló 15/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szalczer György polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezet, indokolást és előzetes
hatástanulmányt ismertette. Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szalczer György polgármester javasolta a rendelettervezet elfogadását. Kérte a testület
döntését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletét:
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7/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet
PÁPATESZÉR
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló
15/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról a mellékelt rendeletet alkotja.

3./ Beiskolázási támogatások
Előadó: Szalczer György polgármester
Előadó javasolta, hogy anyagi lehetőségeikhez mérten állapítsák meg a beiskolázási
támogatásokat: Javaslatot tett a támogatások mértékére: felsőfokú oktatásban résztvevők:
12.000 Ft, általános iskolás tanulók: 2000 Ft, középiskolai tanulók: 5000 Ft. Kérte a testület
döntését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
54/2014. (VIII. 25.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2014. évi beiskolázási támogatás mértékét a pápateszéri
lakóhelyű tanulók részére az alábbiakban állapítja meg:
a.) általános iskolás tanuló: 2.000,-Ft
b.) középiskolás tanuló: 5.000,-Ft
c.) felsőfokú tanulmányokat folytató: 12.000,-Ft.
Felkérte a polgármestert, hogy a támogatások kifizetésére intézkedjék.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős. Szalczer György
polgármester
4./ Vegyes ügyek
-

Zsörki ingatlanok értékesítése
Előadó: Szalczer György polgármester
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt adás-vételi szerződés tervezeteket.
Javasolta az szerződésben felsorolt ingatlanok értékesítését.
Kérte a testület döntését.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
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55/2014. (VIII. 25.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában levő
alábbi ingatlanokat:
- pápateszéri 1212. hrsz. alatti 2287 m2 terjedelmű, 9,15 Ak értékű,
„rét” megjelölésű, – a tulajdoni lap II/13. sorszámán nyilvántartott – 18/40ed tulajdoni illetőségét 87.760,- Ft értékben, továbbá a
- pápateszéri 1259. hrsz. alatti 1799 m2 terjedelmű, 6,10 Ak értékű,
„gyümölcsös, községi mintatér” megjelölésű, – a tulajdoni lap II/4.
sorszámán nyilvántartott – 18/20-ad tulajdoni illetőségét 138.067,- Ft
értékben, továbbá a
- pápateszéri 1303. hrsz. alatti 1996 m2 terjedelmű, 7,98 Ak értékű,
„rét,” megjelölésű, – a tulajdoni lap II/4. sorszámán nyilvántartott – 18/20ad tulajdoni illetőségét 153.186,- Ft értékben, továbbá a
- pápateszéri 1331. hrsz. alatti 216 m2 terjedelmű, 0,86 Ak értékű,
„gyümölcsös” megjelölésű,– a tulajdoni lap II/4. sorszámán nyilvántartott
– 18/20-ad tulajdoni illetőségét 16.577,- Ft értékben,
- pápateszéri 1335. hrsz. alatti 424 m2 terjedelmű, 1,70 Ak értékű,
„gyümölcsös” megjelölésű, – a tulajdoni lap II/4. sorszámán nyilvántartott
– 18/20-ad tulajdoni illetőségét 32.541,- Ft értékben,továbbá a
- pápateszéri 1338. hrsz. alatti 363 m2 terjedelmű, 1,45 Ak értékű,
„gyümölcsös” megjelölésű, – a tulajdoni lap II/4. sorszámán nyilvántartott
– 18/20-ad tulajdoni illetőségét 27.859,- Ft értékben,
együttesen 455.990,-Ft, azaz Négyszázötvenötezer-kilencszázkilencven
forint eladási áron CSIKVÁRI JUDIT 8556 Pápateszér, Fényes hegyi lakos
részére értékesíti.
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: Szalczer György
polgármester

56/2014. (VIII. 25.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete a résztulajdonában
levő alábbi ingatlanokat:
- pápateszéri 1277. hrsz. alatti 2496 m2 terjedelmű, 7,65 Ak értékű, „szántó,
rét” megjelölésű, – a tulajdoni lap II/6. sorszámán nyilvántartott – 8/20-ad tulajdoni
illetőségét 85.138,- Ft értékben,
- pápateszéri 1281. hrsz. alatti 1514 m2 terjedelmű, 6,06 Ak értékű, „rét”
megjelölésű, – a tulajdoni lap II/17. sorszámán nyilvántartott – 162/360-ad
tulajdoni illetőségét 58.097,- Ft értékben,
- pápateszéri 1286. hrsz. alatti 2629 m2 terjedelmű, 10,52 Ak értékű, „rét és
gazdasági épület” megjelölésű, – a tulajdoni lap II/8. sorszámán nyilvántartott –
8/20-ad tulajdoni illetőségét 93.085,- Ft értékben,
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- pápateszéri 1287. hrsz. alatti 6976 m2 terjedelmű, 22,65 Ak értékű, „szántó,
rét” megjelölésű, – a tulajdoni lap II/8. sorszámán nyilvántartott – 8/20-ad tulajdoni
illetőségét 237.949,- Ft értékben,
- pápateszéri 1316. hrsz. alatti 2348 m2 terjedelmű, 4,79 Ak értékű,
„gyümölcsös, szántó” megjelölésű, – a tulajdoni lap II/6. sorszámán nyilvántartott
– 18/40-ed tulajdoni illetőségét 90.101,- Ft értékben,
- pápateszéri 1324. hrsz. alatti 327 m2 terjedelmű, 1,31 Ak értékű, „rét”
megjelölésű, – a tulajdoni lap II/8. sorszámán nyilvántartott – 18/80-ad tulajdoni
illetőségét 6.274,- Ft értékben,
- pápateszéri 1336. hrsz. alatti 399 m2 terjedelmű, 1,60 Ak értékű,
„gyümölcsös” megjelölésű, – a tulajdoni lap II/6. sorszámán nyilvántartott –
18/40-ed tulajdoni illetőségét 15.310,- Ft értékben,
- pápateszéri 1339. hrsz. alatti 976 m2 terjedelmű, 3,90 Ak értékű,
„gyümölcsös” megjelölésű, tulajdoni lap II/6. sorszámán nyilvántartott – 18/40-ed
tulajdoni illetőségét 37.452,- Ft értékben,
- pápateszéri 1387. hrsz. alatti 9930 m2 terjedelmű, 39,72 Ak értékű, „rét”
megjelölésű, – a tulajdoni lap II/6. sorszámán nyilvántartott – 18/40-ed tulajdoni
illetőségét 381.047,- Ft értékben,
- pápateszéri 1442. hrsz. alatti 2521 m2 terjedelmű, 10,08 Ak értékű,
„rét” megjelölésű, – a tulajdoni lap II/6. sorszámán nyilvántartott – 18/40ed tulajdoni illetőségét 96.739,- Ft értékben, együttesen 1.101.192,Ft, azaz Egymillió-százegyezer-százkilencvenkettő forint eladási áron
CSIKVÁRI JUDIT 8556 Pápateszér, Fényes hegyi lakos részére értékesíti.
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: Szalczer György
polgármester

Több tárgy nem lévén az polgármester a nyilvános ülést 08,45 órakor bezárta, a tanácskozást
zárt ülésen folytatja.

K. m. f.

Fehér Mária
címzetes főjegyző
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Szalczer György
polgármester
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