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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Szám: 5/2013.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15-én 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 
                       
Az alpolgármester 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./ Döntés a 0114 és 0129/1 hrsz-ú önkormányzati utak javításáról  
     Előadó: Völfinger Béla alpolgármester 
 
2./ A Községháza tetőszerkezetének javítása 
     Előadó: Völfinger Béla alpolgármester 
 
3./ Vegyes ügyek  
     Előadó: Völfinger Béla alpolgármester 
 
 
Zárt ülésen:  
 

     1./ Szociális kérelmek elbírálása 
     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./ Döntés a 0114 és 0129/1 hrsz-ú önkormányzati utak javításáról  
     Előadó: Völfinger Béla alpolgármester 
 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat tulajdonában levő, a volt 
szeméttelepre vezető út egy része erdősült,  így kb 1,5 ha terület letaposásával más birtokán át 
tudják a gazdák megközelíteni a földjeiket. Itt van a tavaszi mezőgazdasági munkák ideje, 
nem tűr halasztást,  200 méteres szakasz járhatóvá tétele a feladat.  
 
Léhner Ilona  képviselő kérdezte, hogy van-e fedezet a költségvetésben erre a feladatra?  
 
Völfinger Béla alpolgármester válaszában elmondta, hogy 3,4 millió Ft bevétele volt a 
kitermelt fából az önkormányzatnak, abból szerették volna az utat megjavítani, de működési 
feladatokra kellett fordítani. Az utakra már nem jutott. Kért árajánlatot a Pápakörnyéki 
Vízitársulattól a 200 m út javítására. Áfával együtt 482.600 Ft a várható költség. Nem 
szívesen fizetne ki ekkora összeget. Van még javítani való út, ami gépi munkát igényel.  Az  
eddig kitaposott úton nem tudnak a gazdák közlekedni, mert azt az új tulajdonos felszántotta.  
 
Horváth József képviselő kérdezte, hogy lehetne-e fát kitermelni, amelynek az árából 
fedezhetnék az útjavítást?  
 
Ilkó Sándor képviselő emlékeztette a testületet, hogy Klesitz Tibor tett ajánlatot 
önkormányzati tulajdonú földek vásárlására. Az eladási árból tudnák fedezni.  
 
Völfinger Béla alpolgármester elmondta, hogy sajnálja a félmillió Ft-ot rákölteni 30-50 m3 
föld megmozgatására.  
 
Léhner Ilona képviselő véleménye szerint nem lesz egyszerű eladni a földeket.  
 
Völfinger Béla alpolgármester szerint a földeladásból nem lesz hamar bevétel. Az útjavításra 
három lehetőséget lát: 1. Vízitársulattal elvégeztetik 482.600 Ft-ért, 2. más vállalkozót 
keresnek, 3. vásárolnak megfelelő gépet, és saját munkában elvégzik. Ilyen munkagépre 
szükség lenne egyéb munkákra is, nemcsak ennek az útnak a javításához. Meg kell oldani az 
Árpád utca vízelvezetését, az óvodai bejárónál szükséges munkát is el kell végezni, hogy 
elfolyjon a víz, a Tabán alján a nagy hídnál is eltömődött a hídgyűrű. Kézi erővel ezek nem 
megoldhatóak.  
 
Forsthoffer István képviselő véleménye az, hogy a Tabán alján a vízügynek kellene a munkát  
elvégezni.  
 
Völfinger Béla alpolgármester válaszában elmondta, hogy önkormányzati árok, az  
önkormányzatnak kell gondoskodnia a tisztításáról. Az árkokat folyamatosan tisztítani 
kellene. 8 millió Ft-os pályázati támogatást nyertek az árkok tisztítására.  
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Horváth József képviselő elmondta,  hogy az árkok rendbetételére lehetett pályázni, akkor 
arra adtak pénzt.  
 
Völfinger Béla alpolgármester elmondta, hogy átnézte az egész falut, nincs működő áteresz. 
Tehát lenne mire használni a munkagépet.  
 
Léhner Ilona képviselő kérdezte az alpolgármestert, hogy mi a javaslata, mit tegyenek?  
 
Völfinger Béla alpolgármester elmondta, hogy más vállalkozót sem találnak, aki 10.500 Ft 
óradíj alatt elvégezné a javítást.  
 
Forsthoffer István képviselő véleménye az, hogy évtizedekig az úton jártak a gazdák, nem az 
önkormányzat tette tönkre az utakat.  
 
Völfinger Béla alpolgármester szerint ki kell gazdálkodni a fedezetet.  
 
Léhner Ilona  képviselő kérte az alpolgármestert, hogy tárja a testület elé a megoldást, a 
költségvetésből hogyan tudja a fedezetet biztosítani.  
 
Völfinger Béla alpolgármester elmondta, hogy a halott tőkét megkeresi az önkormányzatnál. 
Lehetőséget kell keresni. Lakást is lehetne értékesíteni.  
 
Horváth József képviselő elmondta, hogy 400 ház van Pápateszéren, ebből 90 eladó. Nincs 
realitása szerinte az eladásnak.  
 
Völfinger Béla alpolgármester véleménye szerint nem az eladhatatlanok közé tartozik az 
eladásra szánt lakás. A költségvetésben terveztek lakáseladásból bevételt.  
 
Léhner Ilona képviselő javasolta, hogy hirdessék meg a lakásokat eladásra. Bár ebből két 
héten belül nem lesz bevétel.  
 
Völfinger Béla alpolgármester elmondta, hogy a 482.600 Ft-ot kifizethetnék, de sokallja. A 
szippantó eladása is szóba jöhet, 500-600 ezer Ft-ért el lehetne adni.  
 
Léhner Ilona képviselő szerint eladhatják a szippantót. Hirdessék meg.  
 
Ilkó Sándor képviselő véleménye szerint lenne vevő a szippantóra.  
 
Völfinger Béla alpolgármester véleménye az, ha a veszélyes árkokat rendbe akarják tenni, 
szükség van a munkagépre.  
 
Fehér Mária címzetes főjegyző elmondta, hogy belvíz, árvíz esetén vis-maior támogatást 
akkor igényelhetnek, ha a vízelvezető árkok rendben tartottak.  
 
Ilkó Sándor képviselő véleménye szerint a szippantó értékesítéséből és a tervezett 
földeladásból lehet bevétel, amelyen a munkagépet meg tudják vásárolni.  
 
Horváth József képviselő szerint elképzelhető az is, hogy részletfizetéssel vásárolják meg a 
munkagépet.  
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Völfinger Béla alpolgármester kérte a képviselőket, hogy gondolkodjanak el az 
elhangzottakról.  
 
Léhner Ilona képviselő a faeladást látja leghamarabb megvalósíthatónak, abból lehet előbb 
bevétel.  
 
Völfinger Béla alpolgármester javasolta, hogy keressenek megfelelő munkagépet, amivel saját 
munkával minél előbb járhatóvá tehetik az utat. Egy új árokásó gép ára 7-8 millió Ft.  1 millió 
Ft körül használható gépet találhatnak. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta  a 
következő határozatát:     
 

18/2013. (IV. 15.) határozat    
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
árokásó gép vásárlását határozza el. 
Felkéri az alpolgármestert, hogy a munkagép 
beszerzésére – 1 millió Ft keretösszegig – 
intézkedjék.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Völfinger Béla 
                alpolgármester 

 
 
 
2./ A Községháza tetőszerkezetének javítása 
     Előadó: Völfinger Béla alpolgármester 
 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a közfoglalkoztatott dolgozók takarítottak a 
községháza padlásán. Észrevették, hogy 8 helyen beázott a tető, a cserepeket levitte a vihar, 
bádogozási hibák is vannak. A tetőjavítás szükséges.  
A viharkárt a biztosítónál bejelentették. A javításhoz szükséges anyag rendelkezésre áll. 
Árajánlatot kért a tetőjavításra: 180 ezer Ft (anyag- és munkadíj), ezt az összeget várhatóan a 
biztosító megtéríti. A másik árajánlat a hosszú távú megoldást jelentené a tető rendbetételére: 
465 ezuer Ft.  
 
Léhner Ilona képviselő véleménye szerint ma nagyon költekező a testület. Ki tudják ezt 
fizetni?  
 
Völfinger Béla alpolgármester elmondta, hogy több szükséges dolog is lenne, amiket már elő 
sem mer hozni.  
 
Léhner Ilona képviselő elmondta, hogy alpolgármester úr hozzáállásából, szavaiból az tűnik  
ki, hogy az elmúlt 20 évben senki nem csinált semmit. Most ő két hét alatt akar mindent 
bepótolni?  
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Völfinger Béla alpolgármester válaszában elmondta, hogy az elmúlt években hiánnyal küzdött 
az önkormányzat költségvetése. Az elvégzendő munkákat el kellett halasztani fedezet 
hiányában, mert kellett a pénz az intézmények működtetésére.  
 
Forsthoffer István  képviselő elmondta, hogy a tetőjavítást az önkormányzat  fizikai dolgozói  
is el tudják végezni, nem kell ezért vállalkozónak fizetni.  
 
Völfinger Béla alpolgármester elmondta, hogy nem gondolta, hogy a tetőfedéshez is értenek a 
karbantartók.  
 
Léhner Ilona képviselő elmondta, hogy sok mindent elvégeznek, azokat a munkákat is, 
amelyekhez nincs szakképesítésük. Gyakorlatuk van. Sok mást is kellett tenni, az iskolával ne 
példálózzon alpolgármester úr.  
 
Völfinger Béla alpolgármester javasolta, hogy a tetőjavítás kivitelezéséről a következő ülésen 
döntsön a testület, amikor már ismerik a biztosító kártérítési összegét.  
 
A javaslattal a képviselők egyetértettek.  
 
3./ Vegyes ügyek 
 

- Farkashegyen útjavítás 
 

Völfinger Béla alpolgármester javasolta, hogy a Bakonyszentlászlói Erdészet hozzájárulását 
kérjék a farkashegyi út javításához, mivel az erdészet gépei is használják. 

 
A javaslattal a képviselők egyetértettek.  

 
- Temetői hulladékkezelés 

 
Völfinger Béla alpolgármester kérte a képviselőket, hogy a temetői hulladékkezelés 
megoldására adjanak javaslatokat. Véleménye szerint szelektíven kellene gyűjteni (koszorú, 
csomagolás, mécsesek, virágok). Várja a következő ülésen megoldási javaslataikat.  
 

 
Több tárgy nem lévén az alpolgármester a nyilvános ülést 20,20 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                      alpolgármester 


