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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Szám: 4/2013.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 26-án 18 órai 
kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. 
 
Jelen voltak: 
 
Völfinger Béla alpolgármester 
Forsthoffer István  képviselő  
Ilkó Sándor képviselő 
Léhner Ilona képviselő 
Horváth József képviselő 
Kuti Károlyné képviselő 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tanácskozási joggal meghívott:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                      
 
Távol maradt: Szalczer György polgármester 
                       
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./ Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati  
     rendelet felülvizsgálatára, új rendelet elfogadására 
     Előadó: Völfinger Béla alpolgármester 
 
2./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes  
     szabályairól 
     Előadó: Völfinger Béla alpolgármester 
 
3./ Helyi rendelet alkotása a  hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül  
     történő házasságkötés engedélyezésének rendjéről, valamint ezen többletszolgáltatásért és  
     az  anyakönyvvezetőnek fizetendő díjról  
     Előadó: Völfinger Béla alpolgármester 
 
4./ Vegyes ügyek  
     Előadó: Völfinger Béla alpolgármester 
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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./ Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati  
     rendelet felülvizsgálatára, új rendelet elfogadására 
     Előadó: Völfinger Béla alpolgármester 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, előzetes 
hatásvizsgálatot  ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla alpolgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselő-
testület.  
 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:    
 

4/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet   
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Képviselő-testület Szervezeti és működési 
szabályzatáról a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 

 
2./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes  
     szabályairól 
     Előadó: Völfinger Béla alpolgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, előzetes 
hatásvizsgálatot  ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla alpolgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselő-
testület.  
 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:    
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5/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet   
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

           az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes  
           szabályairól a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 
3./ Helyi rendelet alkotása a  hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül  
     történő házasságkötés engedélyezésének rendjéről, valamint ezen többletszolgáltatásért és  
     az  anyakönyvvezetőnek fizetendő díjról  
     Előadó: Völfinger Béla alpolgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, előzetes 
hatásvizsgálatot  ismertette. Kérte a képviselők véleményét. 
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Horváth József képviselő nem ért egyet azzal, hogy fizetni kelljen a hivatali munkaidőn kívül 
tartandó házasságkötésekért.  
 
Ilkó Sándor képviselő véleménye is az, hogy ne sújtsák a házasulókat újabb költséggel.  
 
Völfinger Béla alpolgármester válaszában elmondta, hogy amint azt a rendelettervezet 
indokolásában is láthatják, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 
szóló 1982. évi 17.tvr. 42/A § (4) bekezdése írja elő a képviselő-testület rendeletalkotási 
kötelezettségét. A 2010. évi CXLVIII. törvény 27.§-a új rendelkezéssel egészítette ki az 
anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 
törvényerejű rendeletet. A felhatalmazó rendelkezés szerint:  „Felhatalmazást kap a települési 
önkormányzat, hogy  
- rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait,  
- rendeletben szabályozza a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás 
ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő 
díj mértékét."  
 
Horváth József  képviselő javaslatot tett a szociális rendelet módosítására, a házasságkötési 
támogatást 5 ezer Ft-ról 10 ezer Ft-ra emeljék.  
 
Völfinger Béla alpolgármester javasolta, hogy a hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének rendjéről, valamint ezen 
többletszolgáltatásért és az  anyakönyvvezetőnek fizetendő díjról szóló  rendelettervezetet 
fogadja el a képviselő-testület.  
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:    
 
 

6/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet   
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

           a  hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül  
           történő házasságkötés engedélyezésének rendjéről, valamint ezen  
           többletszolgáltatásért és az  anyakönyvvezetőnek fizetendő díjról  
           a mellékelt rendeletet alkotja.  

 
 
Völfinger Béla alpolgármester felkérte a jegyzőt, hogy a szociális rendelet módosítására a 
tervezetet készítse el, melynek idejére szünetet rendelt el.  
 
A szünet 19,00 órától 19,10 óráig tartott.  
 
Völfinger Béla alpolgármester ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt rendelettervezetet. 
Egyetértett a szociális rendelet módosításával, javasolta a módosítás elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:    
 
 

7/2013. (IV. 3.) önkormányzati rendelet   
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

  a szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III.  19.)  önkormányzati 
  rendelet  módosításáról a mellékelt rendeletet alkotja.  

 
 
4./ Vegyes ügyek  
 

- Az általános iskolai kötelező felvételi körzeten kívüli tanulók utazási költsége, az 
ingyenes tankönyvekre nem jogosult tanulók tankönyvköltségeinek átvállalása  
Előadó: Léhner Ilona képviselő 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Bakonytamási és Gic községeket a sokorópátkai beiskolázási körzethez átengedte. A 
pápateszéri általános iskolába jelenleg is járnak tanulók Bakonytamásiból és Gicről is.  
Gicről a sokorópátkai iskolából eltanácsolt tanuló jár Pápateszérre. A tankerület csak a 
kötelező beiskolázási körzetben lakó tanulók utazási bérletét fizeti ki. Kérte a 
képviselő-testületet, hogy a körzeten kívülről járó tanulók utazási költségeit vállalja át.  
Elmondta, hogy a tankönyveket a napokban kell megrendelni. Amíg önkormányzati 
fenntartású volt az általános iskola, minden tanuló ingyen kapta a tankönyvet. Az 
állami iskolában tanulónként kell megrendelni a tankönyvet. Amelyik gyermek nem 
jogosult tankönyvtámogatásra, annak a szüleinek kell a 12 ezer Ft-os tankönyvárat 
megfizetni. Kb 20 fő tankönyv áráról lehet szó. Kérte a képviselőket, hogy találjanak 
megoldást az érintett szülők terhei átvállalására. Akár úgy, hogy a 2013. évi 
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költségvetésben beiskolázási támogatásra tervezett összegből a tankönyveket 
megvásárolja az önkormányzat.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Forsthoffer István képviselő javasolta, hogy a bakonytamási és gici tanulók utazási  
költségét fizesse ki a pápateszéri önkormányzat.  
 
Völfinger Béla alpolgármester egyetértett a javaslattal, kérte a testület döntését. 
 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:    
 

 
13/2013. (III. 26.) határozat    
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

           a Pápateszéri Körzeti Általános Iskolába annak kötelező felvételi 
           körzetén kívülről járó tanulók utazási költségét átvállalja.   
 
 
Völfinger Béla alpolgármester elmondta, hogy az ingyenes tankönyvek és a beiskolázási 
segély nagy összeget jelentettek az elmúlt években. Támogatja a javaslatot, hogy a 
beiskolázási segély keretből fedezzék a tankönyvek árát. 
 
Horváth József képviselő egyetértett a javaslattal, mivel a szülőknek kellene megfizetni a 
tankönyvek árát. Vállalja át tőlük az önkormányzat.  
 
Völfinger Béla alpolgármester javasolta, hogy elviekben fogadják el Léhner Ilona képviselő 
által ajánlott megoldást, a költségvetésben erre a fedezet rendelkezésre áll beiskolázási 
segélyekre tervezett előirányzatban.  
 
A képviselők elviekben egyetértettek (6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 
azzal, hogy a 2013. évi költségvetésben beiskolázási segély címen tervezett előirányzatból 
átvállalják a tankönyvköltségeket.  
 
 
 

- Óvodai felvételi körzethatár megállapítása 
Előadó: Völfinger Béla alpolgármester 

 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény 49. § (3) 
bekezdése előírja az óvodai felvételi körzet közzétételét, a végrehajtásáról rendelkező 
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvételi 
körzethatárok megállapításáról a képviselő-testületnek kell határoznia.  A döntést a jegyzőnek 
15 napon belül meg kell küldenie a köznevelés információs rendszerébe. A Napköziotthonos 
Óvoda Pápateszér (8556 Pápateszér, Dózsa u. 30.) alapító okirata szerint az intézmény 
működési területe: Pápateszér,  Bakonyszentiván, Bakonyság községek közigazgatási területe. 
Tagintézménye: Tagóvoda Bakonyszentiván 8557 Bakonyszentiván Széchenyi u. 6. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla  alpolgármester javasolta, hogy az óvodai felvételi körzethatárt Pápateszér, 
Bakonyszentiván, Bakonyság községek közigazgatási területében határozza meg a testület. 
Kérte a képviselők döntését.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:    
 
 
 

 
14/2013. (III. 26.) határozat    
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

  Napköziotthonos Óvoda Pápateszér (8556 Pápateszér, Dózsa u. 30.) 
  óvodai felvételi körzethatárát Pápateszér, Bakonyszentiván,  
  Bakonyság községek közigazgatási területében határozza meg. 
  
  Felkéri a jegyzőt, hogy e döntést 

     - a köznevelés információs rendszerében rögzítse, 
     - tegye közzé az önkormányzat honlapján.  

 
  Határidő: 2013. április 10.  
  Felelős:   Fehér Mária 
                  címzetes főjegyző 
 
 
 

- Községháza udvarának térbeli kialakítása és rendezése 
Előadó: Völfinger Béla alpolgármester 
 
 

Előadó elmondta, hogy az ülés kezdetekor kérte a képviselőket, hogy tekintsék meg a 
községháza udvarát. Láthatták, hogy az udvar rendezetlen. A képviselő-testület felelőssége, 
hogy önkormányzati tulajdonban levő területeknek legyen gazdája, aki rendben tartja. Gondot 
kell fordítani a kultúrház, orvosi rendelő, temető, vásártér, sportöltöző és környékük 
gondozására. A közfoglalkoztatottak bevonásával el kell kezdeni a rendbetételüket. Meg kell 
követelni a munkaidő betartását, a kapott feladat elvégzését. Az ellenőrzés fontosságát 
hangsúlyozta. Meggyőződése, hogy minden ember alkalmas valamilyen feladat elvégzésére. 
Gereblyézni, kapálni, szemetet szedni mindenki tud. Kérte, hogy a képviselők nyilatkozzanak, 
hogy mi a véleményük.  
 
Horváth József képviselő elmondta, hogy közfoglalkoztatással 20 év óta bajlódnak. 
Eredményt nem lehet elérni. Aki 8 órás munkáért fizetést kap, attól lehet követelni.  
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Forsthoffer István képviselő elmondta, hogy aki nem végzi el a feladatát, az nem 
együttműködő, rendkívüli felmondással megszüntetik a munkaviszonyát, és egy évig ellátás 
nélkül marad. Mi lesz vele?  
 
Völfinger Béla alpolgármester véleménye szerint mindenkinek meg lehet találni a megfelelő 
munkát. Nem nyilvánította ki eddig a képviselő-testület az elvárásait, követelményét. Úgy 
látja, nincs jelenleg elképzelés, hogy milyen munkát végezzenek el a közfoglalkoztatottak. 
Nincs számonkérés sem. Próbáljanak meg értéket teremteni.  
 
Léhner Ilona képviselő szerint munkavezető alkalmazásával lehetne eredményt elérni.  
 
Völfinger Béla alpolgármester elmondta, hogy kisebb állománnyal rendelkező községekben 
látványos eredmények vannak. Az a véleménye, hogy a képviselő-testület nem akart 
melléállni az ügynek. Javasolta, hogy készítsenek listát az elvégzendő munkákról. Fontosnak 
tartja, hogy a községháza udvarán levő gépek fedél alá kerüljenek. Egy szín építését javasolta. 
A falukép javítása a legfontosabb feladat, a szemetet rendszeresen össze kell szedni. A 
zöldterületek alkalmassá kell tenni arra, hogy a fűnyíró traktorral lehessen a füvet levágni. 
Mindenki alkalmas arra, hogy a földet kiegyenlítse, hogy a fűnyíró sérülés nélkül tudjon 
dolgozni. 4,7 millió Ft-os fűnyíróra nagyon kellene vigyázni.  
Az ingatlantulajdonosok feladata az árkok rendbetétele, csak az önkormányzati árkokat kell a 
közfoglalkoztattakkal kitisztíttatni. Az önkormányzati tulajdonban levő területeket a jó gazda 
gondosságával kell kezelni.  
 
Ilkó Sándor képviselő fontosnak tartja, hogy tudatosítsák, milyen munkákat kell elvégezni.  
 
Völfinger Béla alpolgármester 120 fényképet mutatott, melyekkel a figyelmet akarja felhívni, 
hogy melyek azok a területek, ahol sürgős munka van. A képviselő-testület felelősségét 
hangsúlyozta. A választók egyszer számon kérik a képviselőket, hogy mit tettek annak 
érdekében, hogy rendezett településen élhessenek. Olyan községeket említett példaként, ahol 
rend van a faluban.  
 
Horváth József képviselő elmondta, hogy a pénzhiány eredménye, hogy ilyen hiányosságok 
vannak. Milliókat kellett az iskola fenntartására fordítani. Azok a községek, akik nem tartanak 
fenn intézményeket, könnyebben tudtak a tetszetős faluképre költeni.   
 
Völfinger Béla alpolgármester javasolta, hogy a képviselő-testület állítsa össze az elvégzendő 
feladatokat, készítsen ütemezést, hogy a közfoglalkoztatottaknak ki lehessen adni a munkát, 
majd a számonkérés se maradjon el. Munkanapló vezetését javasolta mind a 
közfoglalkoztatottaknak, mind az önkormányzat fizikai dolgozóinak. A közfoglalkoztatásra 
1,4 millió Ft-ot kell 2013. évben költeni. Legyen is meg a látszata. Kérte, hogy a képviselők e 
héten adják be jobbító szándékú javaslataikat, sorolják fel az elvégzendő munkákat.  
 
Horváth József képviselő véleménye szerint lehet is, kell is jobbítani.  
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Több tárgy nem lévén az alpolgármester a nyilvános ülést 21,15 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                      alpolgármester 


