
Pápateszér  Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

2013.05. 15.   9/1. oldal. 

JEGYZŐKÖNYV  
 

 
Szám: 7/2013.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én 18 órai 
kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. 
 
Jelen voltak: 
Szalczer György polgármester 
Völfinger Béla alpolgármester 
Horváth József képviselő 
Ilkó Sándor képviselő 
Léhner Ilona képviselő 
Kuti Károlyné képviselő 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                         Leitner Pál kuratóriumi elnök 
                                                         Forintos István lovas szakoszt.vez.  
 
Távol maradt: Forsthoffer István képviselő  
 
                       
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./ Lovasnap programja és finanszírozása   
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
2. / A Pápateszéri Sportegyesület és a Pápateszér Községért Közalapítvány beszámolója a  
      2012. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról  
      Előadó: Forsthoffer István SE-elnök  
                   Leitner Pál alapítvány kuratóriumi elnök  
 
3./ Az önkormányzat tulajdonában levő „zsörki” ingatlanok értékesítése  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
4./ Döntés a tejautomata működtetéséről  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
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5./ Az önkormányzat 2012.  évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának  
    értékelése 
    Előadó: Szalczer György polgármester 
 
6./ Vegyes ügyek  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
 
Zárt 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./ Lovasnap programja és finanszírozása   
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
Előadó köszöntötte a napirendhez meghívott Forintos István lovas szakosztály vezető urat. 
Elmondta, hogy a hagyományos lovas napot 2013. június 22-én tervezik megrendezni. A 
lovasprogram ismertetésére felkérte Forintos Istvánt.  
 
Forintos István elmondta, hogy 1 napos rendezvényt terveznek. A két napos programhoz nem 
sikerült forrást találniuk. Pályázati kiírás nem volt. Ismertette a lovas programot: ügyességi, 
fogathajtó, ugrató, VIP hajtás. Kötelező mentőautó biztosítása a helyszínen, bírók díjazása. E 
költségeket a nevezési díjakból tudják fedezni. Az önkormányzat segítségét a versenyzők 
étkeztetéséhez kérte, az alapanyagok, fűszerek, evőeszközök, kenyér megvásárlásához.  
 
Szalczer György polgármester elmondta, hogy hiányzik a pályázati támogatás, mely az elmúlt 
évben 754 ezer Ft volt. Javasolta, hogy a gyermekek részére hívják meg Csótról a népi 
játékokkal Nemes Gyulát, Bakonytamásiból légvárat, csúszdát. Zenés produkciókra is kapott 
árajánlatot. Véleménye szerint 250 ezer Ft-ból több programot is lehet finanszírozni. 
 
Völfinger Béla alpolgármester elmondta, hogy a lakosság nagy része nem fogadja el a lovas 
napot falunapnak. Azt szeretnék, ha falunapot tartana az önkormányzat.  
 
Szalczer György polgármester javasolta, hogy végezzenek közvélemény kutatást, hogy mit 
szeretne a lakosság a falunapon.  
 
Völfinger Béla alpolgármester javasolta, hogy egy régi (fa) szavazóurnában gyűjtsék a 
lakosság véleményét.  
 
Ilkó Sándor képviselő is azt javasolta, hogy mérjék fel az igényeket.  
 
Léhner Ilona képviselő véleménye az, hogy amire igény lenne, arra nincs pénz.  
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Völfinger Béla alpolgármester kérte, hogy a lovas napra hívják meg a közös hivatalhoz 
tartozó önkormányzatok polgármestereit, küldjenek részükre meghívót.  
 
Szalczer György polgármester egyetértett a javaslatokkal. A lakosság véleményét begyűjtik. 
Javasolta, hogy 250 ezer Ft-ig támogassa az önkormányzat a lovas napot. Kérte a testület 
döntését.  

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

25/2013. (V. 15.) határozat   
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2013. június 22-én tartandó lovasnapot 
250.000 Ft-ig támogatja.  
Felkéri a polgármestert, hogy a lovasnap egyéb 
programjait szervezze.  
 
Határidő: 2013. június 22. 
Felelős:   Szalczer György 
               polgármester 
 
 
 

2. / A Pápateszéri Sportegyesület és a Pápateszér Községért Közalapítvány beszámolója a  
      2012. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról  
      Előadó: Forsthoffer István SE-elnök  
                   Leitner Pál alapítvány kuratóriumi elnök  

 
Szalczer György polgármester – Fortshoffer István SE-elnök távollétében - 
ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolót.  
 
Leitner Pál kuratóriumi elnök ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt 
beszámolót.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György  polgármester javasolta, hogy a beszámolókat fogadják el. 
Kérte a testült döntését.  
 

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

26/2013. (V. 15.) határozat   
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Pápateszéri Sportegyesület és a Pápateszér Községért 
Közalapítvány beszámolóját a 2012. évi önkormányzati 
támogatás felhasználásáról – elfogadta.  
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3./ Az önkormányzat tulajdonában levő „zsörki” ingatlanok értékesítése  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a vagyonrendeletben foglaltak szerint elkészíttette az 
értékesítésre tervezett „zsörki” ingatlanok értékbecslését. Kérte a testület véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Völfinger Béla alpolgármester véleménye az, hogy egyre több az érdeklődő az ingatlanok 
után, nem kell félni, hogy nem tudják eladni. Javasolta, hogy 70 Ft/m2 áron értékesítsék az 
ingatlanokat.  
 
Szalczer György polgármester szavazásra tette fel a 70 Ft/m2 árat. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 

27/2013. (V. 15.) határozat   
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő- 
testülete „zsörki” ingatlanok eladási árát 70 Ft/m2 

            összegben határozza meg.  
            Felkéri a polgármestert, hogy erről a vevőket tájékoztassa. 
 
            Határidő: azonnal 
            Felelős:    Szalczer György  
                            polgármester 
 
 
4./ Döntés a tejautomata működtetéséről  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
Előadó ismertette javaslatát a tejautomata működtetéséről: elsősorban helyi gazdáknak 
ajánlják fel a tejautomata üzemeltetését. Kérte a képviselők véleményét a tej átvételi áráról.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Völfinger Béla alpolgármester véleménye szerint három gazdára lehet számítani. A tejet 
jelenleg 50-60 Ft-ért szállítják el a gazdáktól.  
 
Szalczer György  polgármester elmondta, hogy Csóton 150 Ft-ért értékesítik a tejet, ebből 10 
Ft az önkormányzaté.  
 
Völfinger Béla alpolgármester javasolta, hogy a 150 Ft-os eladási árból 25 Ft legyen az 
önkormányzaté, 125 Ft a gazdáé. Egy éves szerződés megkötését tartaná jónak.  
 
Horváth József képviselő 20 Ft-ot javasolt az önkormányzatot megillető összegnek.  
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Szalczer György  polgármester elmondta, hogy megkeresi a gazdákat, a szerződéskötésről 
tájékoztatja a képviselőket. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 

28/2013. (V. 15.) határozat   
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő- 
testülete a tejautomatát helyi gazdákkal kívánja  
üzemeltetni.  
Felkéri a polgármestert, hogy keresse meg az alábbi  
javaslattal:  
eladási ár 150 Ft/l, ebből a gazdát 125 Ft/l, 
az önkormányzatot 25 Ft/l összeg illeti meg.  
 

            Határidő: azonnal 
            Felelős:    Szalczer György  
                            polgármester 
 
5./ Az önkormányzat 2012.  évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának  
    értékelése 
    Előadó: Szalczer György polgármester 
 
    Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a  
következő határozatát:   
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 

29/2013. (V. 15.) határozat   
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő- 
testülete az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 
értékeléséről készült előterjesztést elfogadja.  
Felkéri a Polgármestert, hogy az értékelést a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalának küldje meg.  
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Határidő:  2013. május 31.   
Felelős:    Szalczer György 

                 polgármester 
 
 
6/ Vegyes ügyek 

 
- Társulási megállapodások felülvizsgálata 
      Szalczer György polgármester 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatokat ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatokat fogadják el. Kérte a 
testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatait:      
 

30/2013. (V. 15.) határozat   
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő- 
testülete  a Pápateszér, Bakonyság és 
Bakonyszentiván Községi Önkormányzatok  Óvodai 
Intézményi Társulást (8556 Pápateszér, Dózsa Gy. 
u. 30.) 2013. július 1-jétől jogi személyiségű 
társulásként tovább működteti.  
Felhatalmazza a polgármestert a módosított 
társulási megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2013. május 31.  
Felelős: Szalczer György polgármester 

 
 

31/2013. (V. 15.) határozat   
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő- 
testülete  a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulást 
(8556 Pápateszér, Petőfi u. 17.) közös 
megegyezéssel 2013. június 30. napjával 
megszünteti. 
A védőnői szolgálat kötelező önkormányzati feladat 
ellátásáról a 869041 Család- és nővédelmi 
egészségügyi gondozás szakfeladon gondoskodik,  a 
finanszírozást az ÁNTSZ Pápai Kistérségi Intézete 
által 58-5/2009. sz. működési engedélye 
(módosítása: 194-2/2010.) alapján az OEP 
biztosítja. A rendelők és tanácsadó helyiségek 
fenntartását ( működtetési kiadások: fűtés, víz, 
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világítás, takarítás) a körzet (Pápateszér, 
Bakonytamási, Bakonyság, Bakonyszentiván, Gic) 
települései vállalták. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a megszüntetési 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Szalczer György polgármester 
 
 
32/2013. (V. 15.) határozat   
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő- 
testülete  a Háziorvosi Szolgálatot Fenntartó 
Társulást (8556 Pápateszér, Petőfi u. 17.) közös 
megegyezéssel 2013. június 30. napjával 
megszünteti. 
A háziorvosi szolgálat kötelező önkormányzati 
feladatot Dr. Orbán Sándor vállalkozó  háziorvossal 
kötött feladat ellátási szerződéssel látja el.   
 
Felhatalmazza a polgármestert a megszüntetési 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Szalczer György polgármester 
 
 
33/2013. (V. 15.) határozat   
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő- 
testülete  a Fogorvosi Alapellátás Önkormányzati 
Társulást (8556 Pápateszér, Markovics u. 17.) közös 
megegyezéssel 2013. június 30. napjával 
megszünteti. 
A fogorvosi szolgálat kötelező önkormányzati 
feladata ellátásáról Pápateszér Község 
Önkormányzata a 862 301 Fogorvosi alapellátás 
szakfeladaton gondoskodik,  a finanszírozást a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Pápai 
Kistérségi Népegészségügyi Intézete XIX-R-
095/01831-4/2012.  sz. működési engedélye alapján 
az OEP biztosítja. A körzethez tartoznak: 
Pápateszér, Bakonyság, Bakonyszentiván, 
Bakonytamási, Csót, Lovászpatona, Nagydém, 
Vanyola. A rendelők fenntartását (működtetési 
kiadások: fűtés, víz, világítás, takarítás) Pápateszér 
és Lovászpatona települések vállalták. 
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Felhatalmazza a polgármestert a megszüntetési 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Szalczer György polgármester 

 
 
 

- Bérleti szerződések felülvizsgálata  
 
Völfinger Béla alpolgármester javasolta, hogy a haszonbérleti díjakat vizsgálja felül a 
képviselő-testület.  
 
Szalczer György polgármester elmondta, hogy a következő ülésen a testület elé terjeszti a 
haszonbérleti szerződéseket felülvizsgálatra.  
 
 
- Alpolgármester helyettesítési munkájának díjazása 

 
Szalczer György polgármester elmondta, hogy távolléte idején Völfinger Béla alpolgármester 
helyettesítette.  Javasolta, hogy munkájának elismeréséről határozzon a képviselő-testület. 
Javasolta, hogy 200 ezer Ft összegben állapítsa meg a helyettesítés díját a testület.  
 
Völfinger Béla alpolgármester úgy nyilatkozott, hogy nem kér díjazást a helyettesítésért, nem 
kíván felvenni semekkora összeget.  
 
Szalczer György polgármester köszönetet mondott az alpolgármester munkájáért.  
 
 

- Általános iskolai tanulók kirándulásának támogatása  
 
 
Léhner Ilona képviselő kérte, hogy támogassa az önkormányzat az általános iskolai tanulók 
(93 fő) kirándulását.  
 
Szalczer György polgármester javasolta, hogy a pápateszéri tanulók kirándulását 1000 Ft/fő 
összeggel támogassák. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a  
következő határozatát:   
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 

34/2013. (V. 15.) határozat   
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő- 
testülete az általános iskolai tanulók kirándulását  
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93.000 Ft-tal támogatja.  
 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás 
kifizetésére intézkedjék.  
 
Határidő: 2013. május 22.  
Felelős:    Szalczer György 
                 polgármester 
 

 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20,15 órakor bezárta, a tanácskozást 
zárt ülésen folytatja.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                               Szalczer György 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 


