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JEGYZŐKÖNYV  
 

 
Szám: 12/2013.  
 
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 21-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 
Kuti Károlyné képviselő 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Tanácskozási joggal meghívott:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
Távol maradt:  Forsthoffer István képviselő és Léhner Ilona képviselő 
 
                       
A polgármester 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./ Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás   
     Alapító okiratának módosítása     
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
2./ Döntés telek- ill. telekrész felajánlások (Leitner Balázs és Babics Vilmos) elfogadásáról   
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
3./ Vegyes ügyek  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
 
Z á r t  ülésen:  
 
1./  Javaslat díszpolgári címek adományozására 
      Előadó: Szalczer György polgármester 
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2./  Szociális kérelmek elbírálása 
      Előadó: Szalczer György polgármester 

 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
 
1./ Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító okiratának  
     módosítása     
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Szalczer György  polgármester kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 

52/2013. (VIII. 21.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító okiratának módosítását 
(melléklet szerint) elfogadja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a módosításokat tartalmazó Alapító okirat  és a 
mellékelt „Felhatalmazó levél” aláírására. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy erről a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulást a határozat megküldésével értesítse. 
 
Határidő: 2013. szeptember 30.  
Felelős:    Szalczer György 
                 polgármester 
 

 
 
 
2./ Döntés telek- ill. telekrész felajánlások (Leitner Balázs és Babics Vilmos) elfogadásáról   
     Előadó: Szalczer György polgármester 
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Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy Leitner Balázs és Babics Vilmos telek- ill. telekrész 
tulajdonát felajánlották az önkormányzatnak. Kérte a képviselők véleményét.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György polgármester javasolta, hogy a felajánlásokat fogadják el. Kérte a testület döntését. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatait:  
 
 

53/2013. (VIII. 21.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Leitner Balázs 8500 Pápa, Ady sétány 2/A sz. lakos tulajdonában 
lévő Pápateszér, Bem u. 5. sz. alatti 143 hrsz-ú ingatlan  
felajánlását, mely szerint Pápateszér Község Önkormányzatának 
ajándékozza az ingatlant, elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés 
aláírására.  
Felkéri a polgármestert, hogy erről a felajánlót értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szalczer György 
                polgármester 

 
 
 
 

54/2013. (VIII. 21.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Babics Vilmos 9028 Győr, Erfurti út 46. 1/6 sz. lakos tulajdonában 
lévő Pápateszér, Ady Endre u. 47. sz. alatti 389hrsz-ú ingatlanrész 
(84/40320 tulajdoni arány) felajánlását, mely szerint  
Pápateszér Község Önkormányzatának ajándékozza az ingatlanrészt, 
elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés 
aláírására.  
Felkéri a polgármestert, hogy erről a felajánlót értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szalczer György 
                polgármester 
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3./ Vegyes ügyek  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
 

- Tarisznyások együttes műsora 
 

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a Pápai Jókai Könyvtár Dalos úton címmel vidám 
verses-zenés műsort szervez a pápateszéri művelődési házban 2013. augusztus 25-én 19,30 órai 
kezdettel. A műsor ingyenes. Kérte a képviselők részvételét.  

 
- Patent Security  vagyonvédelmi szolgáltatás 

 
      Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a Patent Csoport (9024 Győr, Mécs L. u. 7.) teljes 
körű vagyonvédelmi szolgáltatást tervez a községben. Ehhez kérte az önkormányzatot, hogy 
helyiséget biztosítson részükre. Üdvözölte az ülésen megjelent Benkő Lajos területi képviselőt és 
Kolisznicsenko Lászlót.  
 
Benkő Lajos területi képviselő tájékoztatta a képviselőket, hogy pápateszéri központtal 12 
település vagyonvédelmi szolgáltatását tervezik, kivonuló szolgálattal. Kedvező fogadtatásra 
talált magánszemélyek és vállalkozások részéről. Az önkormányzattól nem anyagi segítséget kér, 
csak egy helyiséget, hogy fel tudják állítani a szolgálatot, 3 fő 24 órás fegyveres szolgálatával.  
 
Szalczer György polgármester a művelődési házban ajánl helyiséget.  
 
Benkő Lajos területi képviselő elmondta, hogy fűtés, világítás, mosdó szükséges a folyamatos 
szolgálat ellátásához. 2013. október 1-jével indulna a szolgáltatás. A biztonsági berendezéseket a 
cég biztosítja, a szolgáltatást kérők 3 éves hűségnyilatkozattal havi 5800 Ft+Áfa 
törlesztőrészlettel vehetik igénybe. Ebben az összegben biztosítják a riasztó berendezést, a  
távfelügyeletet és őrszolgálatot.  
 
Völfinger Béla alpolgármester kérdezte, hogyan történik az igényfelmérés?  
 
Benkő Lajos területi képviselő válaszában elmondta, hogy szórólapokkal, plakátokkal hívják fel 
a figyelmet. Kérte a képviselők segítségét is a lakosság tájékoztatásában.  
 
Ilkó Sándor képviselő javasolta, hogy támogassa az önkormányzat a  kezdeményezést  helyiség 
biztosításával.  
 
Völfinger Béla alpolgármester véleménye szerint lesz visszatartó ereje, ha helyben lesz a 
szolgálat. Az üresen álló régi orvosi rendelőt alkalmasnak tartaná a szolgálat elhelyezésére.  
 
Szalczer György polgármester az elhangzottak alapján elmondta, hogy az önkormányzat 
helyiséget biztosít a szolgálat részére, a felajánlott helyiségek (művelődési házban levő helyiség, 
régi orvosi rendelő) megtekintése után megállapodnak kérelmezővel.  
 
 
Benkő Lajos és Kilisznicsenko László az ülésről eltávoztak.  
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- Beiskolázási támogatások  

 
 
Szalczer György  polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy jelenleg nem tudják a 
beiskolázási támogatásokat kifizetni, mert nem áll rendelkezésre fedezet, de javasolta, hogy 
döntsenek a támogatásokról.  
 
Völfinger Béla alpolgármester elmondta, hogy a beiskolázási támogatást betervezték a 
költségvetésbe. A földeladásból befolyó összeget ne költsék beiskolázási támogatásra.  
 
Szalczer György polgármester válaszában elmondta, hogy jelenleg finanszírozási nehézség van, 
várnak bevételeket. Javaslatot tett a támogatások mértékére: felsőfokú oktatásban résztvevők: 
12.000 Ft, általános iskolás tanulók: 3000 Ft, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülők 2000 Ft, középiskolai tanulók: 6000 Ft, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülők 4000 Ft. Kérte a testület döntését.    
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 
 
 
 

55/2013. (VIII. 21.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a  2013. évi beiskolázási támogatás mértékét az alábbiakban állapítja meg: 
 

1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők:  
a.) általános iskolás tanuló: 2.000,-Ft 
b.) középiskolás tanuló:  4.000,-Ft 
c.) felsőfokú tanulmányokat folytató: 12.000,-Ft. 

 
2. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülők:  

a.)  általános iskolás tanuló: 3.000,-Ft; 
b.) középiskolás tanuló: 6.000,-Ft; 
c.) felsőfokú tanulmányokat folytató 12.000,-Ft., 

 
Felkérte a polgármestert, hogy a támogatások kifizetésére intézkedjék.  
 
 
Határidő:  2013. szeptember 30. 
Felelős.     Szalczer György  
                  polgármester 
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Völfinger Béla alpolgármester megkérdezte, hogy a községháza tetőjavítási munkáit, a Tekse, 
Tabán utcákban a víz átereszek kitakarítását elvégezték-e? Az orvosi rendelő épülete falához 
folyik a víz, a fal ettől penészesedik.  
 
Szalczer György  polgármester válaszában elmondta, hogy úgy tervezi, hogy ősszel 
ereszcsatornát szerelnek fel az orvosi rendelő épületére. Az átereszek takarítását is elvégzik. A 
tetőjavítási munkákat folyamatosan végzik, tekintettel arra, hogy a tetők régiek, mindig van 
javítanivaló.  
 
Völfinger Béla alpolgármester kérdezte, hogy a közterületek növényei öntözése hogyan történik, 
mert száraz a talajuk.  
 
Szalczer György polgármester válaszában elmondta, hogy másnaponta öntöznek, 2000 liter 
vízzel.  
 
Völfinger Béla alpolgármester elmondta, hogy kaptak vizet, de nem beöntözték a növényeket.  
 
Szalczer György polgármester elmondta, hogy virágos növények nem száradtak ki.  
 
Horváth József képviselő véleménye az, hogy vegyék figyelembe, hogy 5 hónapja nem esett az 
eső.  
 
Völfinger Béla alpolgármester elmondta, hogy amikor megnézte a növényeket, homokszerű, 
száraz volt a talaj. Javasolta, hogy egyszer táblától tábláig nyírják le a füvet. 1,4 méteres gaz van 
a gólyafészek alatt.  
Aki 8 órás alkalmazottja az önkormányzatnak, lássa meg, mi a feladat. Az elszáradt virágokat 
nem vágták le. A karbantartók felügyelete alatt dolgozzanak a közfoglalkoztatottak. Nem tudják, 
milyen munka következik? Ha nem tudnak önállóan dolgozni, akkor ne fizetést vegyenek fel, 
hanem segélyt. Amit a 4-6 órás közfoglalkoztatottaktól el lehet várni, a 8 órás kinevezett 
dolgozóktól nem azt várják el. Lehetne spórolni a munkabérükön. Aki nem végez munkát, ne 
kapjon bért. Oda kell figyelni a munkaidő betartására, az ebédidőre is. Nem látszik meg a falun, 
hogy 3 főállású alkalmazott van. Át lehetne menni más falukba megnézni, hogyan tartják 
rendben. A dolgozónak legyen igénye rá, hogy olyan munkát végezzen, ami elvárható. Az 
önkormányzat autóját illene tisztán tartani. Sokba kerül az ebédkihordás autóval. Van olyan falu, 
ahol közfoglalkoztatottak viszik ki az éthordókat kerékpárral. Javasolta, hogy a házi gondozó 
vigye ki autóval az ebédeket, ne kelljen a karbantartót kivenni a munkából az ebédhordás idejére. 
Kérdezte, hogy az idén vásárolt traktor megkezdte-e a munkát? 
 
Szalczer György polgármester válaszában elmondta, hogy mindössze 4 tuskót tudott kiszedni, a 
szivattyúnál kifolyik a hidraulikaolaj, a traktor jelenleg alkalmatlan a munkákra. Kérte, hogy 
ajánljanak megfelelő szakembert a javításhoz.  
 
Völfinger Béla alpolgármester felhívta a figyelmet az adók beszedésére. Az iparűzési adó 
rendbetétele tavaly elkezdődött, folytatni kell. Mindent meg kell tenni, hogy az adóbevételt 
beszedjék. Tudomása szerint több helyi vállalkozó, családi gazdálkodó, őstermelő nem fizet. A 
legnagyobb gond, hogy be sem jelentkeznek adóalanynak. Nem tartja etikusnak, hogy nem 
fizetnek. Öt évre visszamenőleg be kell szedni az adókat. Javasolta, hogy a honlapra tegyék fel 
az iparűzési adót fizetők névsorát, telephely és szakma megjelölésével.  
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Szalczer György polgármester válaszában elmondta, hogy az önkormányzat az okmányirodától 
kapott adatbázissal dolgozik. A vállalkozók jobban ismerik egymást, léphetnének ők is ez 
ügyben. Kiküldték a felszólításokat az ismert, feledékeny embereknek. Eredménytelen felszólítás 
esetén intézkednek a behajtásra. Minden, a honlapra törvényesen feltehető adat megjelentetését 
támogatja, de csak azokat. Ahol a magánember képzelete működik, ott a hivatalt jogszabályok 
kötik.  
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20,25 órakor bezárta, a tanácskozást zárt 
ülésen folytatja.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                                  Szalczer György 
címzetes főjegyző                                                                                         polgármester  


