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JEGYZŐKÖNYV  
 

 
Szám: 6/2013.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29-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 
Kuti Károlyné képviselő 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                        Vassné Butkovics Andrea főtanácsos 
                                                      
 
Távol maradt: Szalczer György polgármester, Horváth József képviselő 
 
                       
Az alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fő képviselő közül 
megjelent 5 fő, távol maradt 2 fő, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta. 
Javaslatot tett az ülés napirendjére: 
 

N a p i r e n d  
 

1./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 9.)  
     önkormányzati rendelet módosításáról   
     Előadó: Völfinger Béla alpolgármester 
 
2./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2012. évi zárszámadásról és pénzmaradvány  
     jóváhagyásáról  
     Előadó: Völfinger Béla alpolgármester 
 
3. / Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzései 
      Előadó: Völfinger Béla alpolgármester 
 
4./ A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzatának  
     jóváhagyása  
     Előadó: Völfinger Béla alpolgármester 
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5./ Vegyes ügyek  
     Előadó: Völfinger Béla alpolgármester 
 
 
Zárt ülésen:  
 

     1./ Szociális kérelmek elbírálása 
     Előadó: Völfinger Béla alpolgármester 
 
 

 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 9.)  
     önkormányzati rendelet módosításáról   
     Előadó: Völfinger Béla alpolgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és rendelettervezetet ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla alpolgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselő-
testület.  
 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:    
 
 

8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet   
 
PÁPATESZÉR  Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 10.)  
önkormányzati rendelet módosításáról  a 
mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 
 

2./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2012. évi zárszámadásról és  
     pénzmaradvány jóváhagyásáról  
     Előadó: Völfinger Béla alpolgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, előzetes 
hatásvizsgálatot  ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
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H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Léhner Ilona képviselő elmondta, hogy a zárszámadás szöveges indokolásában szerepel, hogy 
az önkormányzatnak 13.612 ezer Ft-ot kellett hozzáadni az iskola fenntartásárhoz. Kimutatást 
készíttetett a hivatallal, melyben összehasonlítja a 2012. évi állami támogatás jogcímeit és 
összegeit a 2013. évivel. Ebből kitűnik, hogy 21 millió Ft-tal kevesebb a támogatás 2013. 
évben. 
 
Völfinger Béla alpolgármester elmondta, hogy a 2012. évi költségvetés mínuszos volt, a 2013. 
évi pluszos. A 2012. évi költségvetési tételek nem egyeznek a 2013. évivel, ezért fals az 
összehasonlítás.  
 
Léhner Ilona képviselő szerint 2013. évben 20 millió Ft-tal kevesebbet kapnak. Nem tetszik 
neki az a hozzáállás, hogy „szabaduljunk meg az iskolától”. 
 
18,38 órakor Horváth József képviselő megérkezett az ülésre. A jelenlevő képviselők száma: 6 
fő.  
 
Völfinger Béla alpolgármester elmondta, hogy a 13.612 e Ft benne van a 100 millió Ft-ban,  
amivel az önkormányzat támogatta az iskolát. Nincs összehasonlítási alap  
 
Léhner Ilona képviselő kérdezte, hogy mire nem költöttek tavaly, amire az idén költenek?  
Annyi a különbség, hogy most más megnevezése van a feladatoknak, de eddig is költöttek rá.  
 
Horváth József képviselő véleménye szerint plusz pénz nincs, ha lenne, az utakra kellene 
fordítani.  
 
Léhner Ilona képviselő szerint ki tudták volna fizetni az iskola költségeit az idei 
költségvetésből. 
 
Völfinger Béla alpolgármester elmondta, hogy nem bántották semmilyen módon az iskolát. 
Erős ellenállás volt a tervezett legkisebb korrekcióval szemben is. Amikor javasolták, hogy a 
két épületből költözzenek egy épületbe, ellenálltak. A gyermeklétszám csökkent, 
takarékosabb elhelyezéssel, ésszerűbb gazdálkodással csökkenteni lehetett volna a 
költségeket. Nem voltak partnerek a költségcsökkentésben. 
 
Léhner Ilona képviselő elmondta, hogy nem várhatták el tőle, hogy a rosszabb helyzetért 
lobbizzon.   
 
Horváth József képviselő elmondta, hogy ő is az összevonást javasolta.  
 
Völfinger Béla alpolgármester elmondta, hogy több órán keresztül beszéltek róla. Végül 
polgármester úr azt mondta, nem lehet kialakítani.  
 
Léhner Ilona  képviselő elmondta, hogy nem volt pénz az átalakításra. Kérte, ne akarjanak 
mindenáron megszabadulni az iskolától.  
 
Völfinger Béla alpolgármester válaszában elmondta, hogy nem megszabadulni akartak az 
iskolától, hanem ésszerűsíteni a gazdálkodását. Most már átvette az állam a terhet. Kitart  
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továbbra is amellett, hogy nem lehet a 2012. évi bevételeket a 2013. évivel összehasonlítani. 
Eddig a közutakra nem tudtak 841 ezer Ft-ot fordítani egy évben sem. Eddig felélte az iskola, 
óvoda támogatása. 2012. évben a köztemetőre sem kaptak támogatást.  
 
Léhner Ilona képviselő elmondta, hogy eddig a falu fenntartására adták a támogatást, amely 
magában foglalta a felsorolt feladatokat is.  
 
Völfinger Béla alpolgármester elmondta, hogy 2013. évre már célzottan kapták a támogatást a 
kötelező feladatokra, és csak ezekre szabad elkölteni.  
 
Léhner Ilona képviselő véleménye szerint a 2013. évi támogatással rosszabbul jártak.  
 
Völfinger Béla alpolgármester elmondta, hogy akkor miért kellett eddig folyószámla hitelt 
felvenni?  
 
Léhner Ilona képviselő szerint 8 millió Ft-tal kevesebb a támogatás.  
 
Völfinger Béla alpolgármester elmondta, hogy most pluszos a költségvetés, az előző években 
mínuszos volt.  
 
Léhner Ilona képviselő megállapította, hogy levette a falu a kezét az iskoláról, úgy tűnik, 
hogy az önkormányzat örül annak, hogy állami fenntartásba került.  
 
Völfinger Béla alpolgármester elmondta, hogy szép, nagy iskola van a faluban. Arra 
törekedjen az igazgatónő, hogy megtartsa az iskolát, megtartsa a gyermeklétszámot. 
Pápateszér Község Önkormányzata sok pénzt költött az iskolára, a szomszéd faluk helyett is. 
Mindig ragaszkodtak az iskolához, összevonni sem akarták más iskolával. Érdekeket sértett 
volna, ha hozzá akartak volna nyúlni. Annak örül, hogy az állam viseli a terheket. Az idén 
már kátyúzásra is, másra is jut pénz. Szeretné, ha az iskola megmaradna a faluban.  
 
Léhner Ilona képviselő véleménye szerint ha a falu nem áll az iskola mellé, előbb-utóbb 
megszűnik. Az a baj, hogy a jóindulat nem látszik az alpolgármester úron.  
 
Völfinger Béla alpolgármester elmondta, hogy nem az alpolgármester döntheti el, hogy 
maradjon-e az iskola. Miben támogassa az önkormányzat az iskolát? 
 
Ilkó Sándor képviselő kérdezte, mit tehet a képviselő-testület az iskoláért? 
 
Horváth József képviselő szerint átvállalhatja a fenntartást.  
 
Völfinger Béla alpolgármester szerint a fenntartást nem vállalhatja a képviselő-testület, 
támogatás nélkül. Az elmúlt 20 évben sokat költött az önkormányzat az iskolára.  
 
Horváth József képviselő véleménye szerint 15-20 millió Ft-ot kellett hozzátenni az iskola 
fenntartásához. Ha nem lesz iskola a faluban, a jövő veszik el.  
 
Völfinger Béla alpolgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselő-
testület.  
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:  
 
 
 
 

9/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet   
 
PÁPATESZÉR  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2012. évi zárszámadásról és pénzmaradvány 
jóváhagyásáról a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 
 

3./ Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzései 
     Előadó: Völfinger Béla alpolgármester 

 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla alpolgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadja el a képviselő-
testület.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:    
 

22/2013. (IV. 29.) határozat   
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-
testülete – a polgármesteri előterjesztés 
elfogadásával – a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény 33. §-a (1) bekezdése 
rendelkezéseire figyelemmel megállapítja, hogy az 
Önkormányzat a 2013. évben közbeszerzési tervben 
feltüntethető beszerzéseket (építési beruházást, 
felújítást, és szolgáltatás-megrendelést) nem tervez, 
így közbeszerzési tervet elfogadni nem áll 
módjában. 
 
 
 

4./ A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési  
     szabályzatának jóváhagyása  
     Előadó: Völfinger Béla alpolgármester 

 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt SZMSZ tervezetet ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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Völfinger Béla alpolgármester javasolta, hogy a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és működési szabályzatát fogadja el a képviselő-testület.  
 

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

23/2013. (IV. 29.) határozat   
 
PÁPATESZÉR  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a  Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti  
és működési szabályzatát elfogadta.  
 
 
 

5/ Vegyes ügyek 
 

- Árokásó gép megvásárlása 
 
Völfinger Béla alpolgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a 18/2013. (IV. 15.) 
határozatban foglaltak szerinti gépet megvásárolta. ZO-2621B típusú, egykanalas 
hidraulikus kotrógép, a vételár 550.000 Ft volt.  

 
Több tárgy nem lévén az alpolgármester a nyilvános ülést 19,50 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                      alpolgármester 


