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JEGYZŐKÖNYV  
 

 
Szám: 13/2013.  
 
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. szeptember 11-én  
18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. 
 
Jelen voltak: 
Szalczer György polgármester 
Völfinger Béla alpolgármester 
Forsthoffer István képviselő 
Léhner Ilona képviselő 
Horváth József képviselő 
Kuti Károlyné képviselő 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Tanácskozási joggal meghívott:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                    Vassné Butkovics Andrea főtanácsos 
 
Távol maradt:  Ilkó Sándor 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./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 14.) 
     önkormányzati rendelet módosításáról      
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
2./ Tájékoztató az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról   
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
3./ Helyi rendelet alkotása az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
4./ Körzeti megbízotti iroda használatba adása 
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
5./ Vegyes ügyek  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
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Z á r t  ülésen:  
 
1./  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása  
      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./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 14.) 
     önkormányzati rendelet módosításáról      
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt rendelettervezetet és indokolást ismertette.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Szalczer György  polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadják el, kérte  a testület 
döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:  
 
 

12/2013. (IX. 17.) önkormányzati rendelet  
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  a mellékelt rendeletet 
alkotja.  
 
    

 
2./ Tájékoztató az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról   
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét.   
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Völfinger Béla alpolgármester az adóbefizetésről érdeklődött. Javasolta, hogy a helyi 
hirdetőtáblákon tegyék közzé azoknak a névsorát, akik nem fizetik be adótartozásukat. A 
honlapon pedig tegyék közé az adófizetőket. Véleménye szerint a vállalkozói réteg majd mintegy 
kikényszeríti a „nem vállalkozók”-tól, hogy vállalkozóvá váljanak. Tud olyan vállalkozásokról, 
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amelyek megszűntek, de adótartozásukat nem rendezték. Van, aki arra büszke, hogy még soha 
nem fizetett gépjárműadót.  
 
Szalczer György polgármester válaszában elmondta, hogy a következő ülésen tájékoztatást ad az 
adó- befizetések és behajtások eredményéről. A nem fizetők listáját közzéteszik a 
hirdetőtáblákon, a honlapon pedig az adófizetőket. Javasolta, hogy fogadják el a féléves 
gazdálkodásról szóló tájékoztatót. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 

61/2013. (IX. 11.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

                  az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról  szóló 
                  tájékoztatót elfogadta.  
 
 
 
3./ Helyi rendelet alkotása az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt rendelettervezetet, indokolást, előzetes hatástanulmányt, a 
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményét 
ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadják el. Kérte a testület 
döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:  
 
 

13/2013. (IX. 17.) önkormányzati rendelet  
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

                  az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről a mellékelt 
                  rendeletet alkotja.  
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4./ Körzeti megbízotti iroda használatba adása 
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
Előadó ismertette a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság megkeresését, mely szerint 
képviselő-testületi döntést kérnek a körzeti megbízotti iroda ingyenes használatba adásáról.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György polgármester kérte a határozati javaslat elfogadását. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 

62/2013. (IX. 11.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

                  a pápateszéri körzeti megbízotti iroda (Pápateszér, Petőfi u. 17. 
                  60 hrsz) ingyenes használatát határozatlan időre biztosítja.  
                  Az iroda alapterülete: 25 m2 
                                 bútorozott 
                                 ingyenes használati értéke 200 Ft/hó/ m2 
                                 közüzemi díjak értéke: 3500 Ft/hó 
                  Felkéri a polgármestert, hogy erről a Veszprém Megyei  
                  Rendőrfőkapitányságot értesítse. 
 
                  Határidő: azonnal 
                  Felelős:    Szalczer György 
                                   polgármester 
 
            
 
5./ Vegyes ügyek  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
    - Pályázat benyújtása a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi  

kormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra   
    Előadó: Szalczer György  polgármester 
 
Előadó tájékoztatatta a képviselőket a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésében 
foglalt támogatási lehetőségről. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat a kötelező feladatellátással 
kapcsolatosan 2013. évben esedékessé vált fizetési kötelezettségeinek nem tud eleget tenni, 
javasolta, hogy nyújtsák be a pályázatot.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György  polgármester javasolta a pályázat benyújtását. Kérte a testület döntését. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 
 
 

63/2013. (IX. 11.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi  
önkormányzatok működőképessége megőrzését 
szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló  
39/2013. (VII. 31.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés 
alapján vissza nem térítendő támogatást igényel 
Pápateszér  Község Önkormányzata működőképességét 
veszélyeztető helyzet elhárításához.  
 
Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős:   Szalczer György  

                     polgármester 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19,55 órakor bezárta, a tanácskozást zárt 
ülésen folytatja.  
 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                                  Szalczer György 
címzetes főjegyző                                                                                         polgármester  


