
Pápateszér  Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Szám: 1/2013.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai 
kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. 
 
Jelen voltak: 
 
Szalczer György polgármester 
Völfinger Béla alpolgármester 
Forsthoffer István  képviselő  
Léhner Ilona képviselő 
Horváth József képviselő 
Kuti Károlyné képviselő 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Távol maradt: Ilkó Sándor képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívott:  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./ A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások 
     felülvizsgálata 
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
2./  Helyi rendelet alkotása a  települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos  
      közszolgáltatásról szóló 7/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet  
      módosításáról 
      Előadó: Szalczer György polgármester 
 
3./ Hulladékgazdálkodási feladatok ellátására nonprofit gazdasági társaság  
     létrehozásának támogatása  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
4./ Javaslat az Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terve  
     elfogadására  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
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5./ Helyi rendelet alkotása a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és  
     gyermekjóléti ellátások térítési díjairól 
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
6./ Vegyes ügyek  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
Z á r t   ülésen: 
 
1./ Szociális kérelmek elbírálása 
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 

 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások 
     felülvizsgálata 
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György polgármester kérte a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 

 
 

1/2013. (I. 30.) határozat  
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
- figyelemmel a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben 
és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvényben foglaltakra – a 86/2012. 
(V. 23.) határozattal jóváhagyott (Német Nemzetiségi Önkormányzat) és a 
87/2013. (V. 23.) határozattal jóváhagyott (Roma Nemzetiségi Önkormányzat) 
együttműködési megállapodást változatlan tartalommal, a "Bakonyszentiván, 
Gic, Pápateszér és Vanyola Községek Körjegyzősége" megnevezése helyett 
"Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal" szövegcserét jóváhagyja.  

 
 

2./  Helyi rendelet alkotása a  települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos  
      közszolgáltatásról szóló 7/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet  
      módosításáról 
      Előadó: Szalczer György polgármester 
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Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezet és indokolást ismertette. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György polgármester kérte a rendelettervezet elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő önkormányzati rendeletét:  

 
 

1/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet 
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a  települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos  
közszolgáltatásról szóló 7/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet  
módosításáról a mellékelt önkormányzati rendeletet alkotja.  
 

 
 
3./ Hulladékgazdálkodási feladatok ellátására nonprofit gazdasági társaság  
     létrehozásának támogatása  
     Előadó: Szalczer György polgármester 

 
Előadó ismertette a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
NK12940351 számú levelét, mely e jegyzőkönyv melléklete. Ismertette a határozati 
javaslatot. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György polgármester kérte a határozati javaslat elfogadását.   
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 

 
2/2013. (I. 30.) határozat  

 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a hatályba lépő új hulladékról szóló  törvény rendelkezéseire 
figyelemmel támogatja annak megvalósítását, hogy a jövőben a 
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás által  alapított nonprofit gazdasági társaság végezze a 
hulladékgazdálkodási feladatellátást.  
A nonprofit gazdasági társaság alapításához és működésének  
elindításához szükséges feltételek biztosításában részt vállal, a 
szükséges testületi döntések meghozatalát 15 napon belül 
vállalja.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a  Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást értesítse.  
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Határidő: azonnal   
Felelős:   Szalczer György  
                polgármester 
 

 
4./ Javaslat az Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terve  
     elfogadására  
     Előadó: Szalczer György polgármester 

 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György polgármester kérte a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 

 
3/2013. (I. 30.) határozat  

 
                       I.) Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy 

az Önkormányzat  tulajdonában nincs olyan vagyonelem, amelyet a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban. Nvtv.) 18.§ (1) 
bekezdésében foglaltak szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak 
minősít. 

 
II.) Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Nvtv 9.§ (1) 
bekezdése alapján, az előterjesztés szerint Pápateszér község közép- és 
hosszútávú vagyongazdálkodási tervét a következők szerint elfogadja: 
 
1.) középtávú vagyongazdálkodási terv: 

a) az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős 
módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni;  

b) a vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez 
igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori 
társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken 
alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének 
megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, 
gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése; 

c) az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) 
céljait a Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet 
határozza meg; 

d) az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: a nemzeti 
vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, 
hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és 
eredményes ellátása;  

e) vagyonhasznosítás módjai: 
� a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon értékesítését 

forgalmi értékbecsléssel megalapozva, nyilvános pályázati kiírás 
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alapján, a vagyonrendelet előírásai szerint a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni. A 
vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban fejlesztési 
kiadások, fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgálhat, 

� az értékesítésen kívüli hasznosítási formák a használatba adás, 
bérbeadás - az Önkormányzat számára nem vagy rentábilisan nem 
hasznosítható ingatlanok hasznosítása elsősorban bérleti 
(haszonbérleti) szerződés keretében történhet, az így nem 
hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél 
rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, 

� az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyon-
tárggyal vállalkozási tevékenység folytatható, e vállalkozási 
tevékenység azonban az önkormányzati alaptevékenységet nem 
veszélyeztetheti és az önkormányzat csak olyan gazdálkodó 
szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg 
vagyoni hozzájárulásának mértékét; 

f) kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására, 
melynek fontosságát hangsúlyozza az önkormányzati vagyonban 
várható változások; 

g) az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében folyamatos 
hirdetés szükséges. 

 
2.) hosszútávú vagyongazdálkodási terv: 

a) a hosszútávú vagyongazdálkodási terv alapjául a középtávú 
vagyongazdál-kodási terv szolgál;  

b) a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesüljön az 
önkormány-zatnál a hosszú távú működési stabilitás biztosítása 
érdekében; 

c) biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy az Önkormányzat legalább  a 
részleges önellátás érdekében a szükséges, mezőgazdasági termelésre 
alkalmas földterülettel rendelkezzék; 

d) energiahatékonyság-növelés az önkormányzati épületek esetében  
e) kedvező pályázati lehetőségek igénybevétele  

III.) A Képviselő-testület a vagyongazdálkodási terv – szükség szerinti 
határidőben történő – felülvizsgálatára  a polgármestert kéri fel. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szalczer György polgármester 

 
 
5./ Helyi rendelet alkotása a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és  
     gyermekjóléti ellátások térítési díjairól 
     Előadó: Szalczer György polgármester 

 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet és indokolást ismertette.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György polgármester kérte a rendelettervezet elfogadását. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő önkormányzati rendeletét:  

 
 

2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet 
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                        a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti 
                        ellátások térítési díjairól a mellékelt önkormányzati rendeletet alkotja.  
 
 
6./ Vegyes ügyek  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 

- Medicopter Alapítvány (1113 Budapest, Karolina út 65.) támogatása    
     Előadó: Szalczer György polgármester 

 
Előadó ismertette a Medicopter Alapítvány támogatási kérelmét. Javasolta, hogy az 
alapítványt 10 e Ft-tal támogassa a testület.  Kérte a képviselők döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 

 
 

4/2013. (I. 30.) határozat  
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány  
(1113 Budapest, Karolina út 65.) részére  
10.000 Ft támogatást biztosít.  
Felkéri a polgármestert, hogy  a támogatási 
szerződés megkötésére, valamint a  támogatás  
átutalására intézkedjék.  
 
Határidő: 2013. február 28.   
Felelős:   Szalczer György   
               polgármester 

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 18,45 órakor bezárta, a tanácskozást 
zárt ülésen folytatja.  
 

K. m. f. 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                               Szalczer György 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 


