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JEGYZŐKÖNYV  
 

 
Szám: 14/2013.  
 
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 9-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 
Ilkó Sándor képviselő   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Tanácskozási joggal meghívott:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
Pápateszéri Sportegyesület Lovas Szakosztálya részéről megjelentek:  
                   Forintos István és Kapl Tímea 
 
 
Távol maradt:  Kuti Károlyné 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./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  
     2014. évi pályázati fordulójához   
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
2./ Vegyes ügyek  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
Zárt ülésen:  
 

     1./ Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részvétel 
          Szalczer György polgármester 
      
     2./ Szociális kérelmek elbírálása 

     Előadó: Szalczer György polgármester 
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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./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  
     2014. évi pályázati fordulójához   
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
Előadó ismertette a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatot, az általános szerződési feltételeket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György polgármester javasolta, hogy csatlakozzanak a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  2014. évi pályázati fordulójához.  
Kérte a testület döntését.  

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

65/2013. (X. 09.) határozat  
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván 
a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati 
fordulójához. 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj-rendszer 2014. évi pályázati fordulójának 
Általános szerződési feltételeit elfogadja, és kötelezettséget 
vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a 
települési önkormányzat által nyújtott támogatás 
összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános 
Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  
Kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi 
fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a 
pályázatokról hozott döntését  a 
https.//www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbele.asspx  internet 
címen elérhető EPER.Bursa rendszerben rögzíti.  
Nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális 
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körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és 
mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás 
feltételeivel.  
Felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló 
önkormányzati döntésről a Csatlakozási nyilatkozatot az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére  küldje meg. 
 
Határidő:  2013. október 11.  

                  Felelős:    Szalczer György 
                                 polgármester 
 

 
    

2./ Vegyes ügyek  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
       

- Pápateszéri Sportegyesület Lovas Szakosztálya kérelme pálya területének biztosítására  
         Előadó: Szalczer György  polgármester 
 
Előadó tájékoztatatta a képviselőket, hogy a Lovas Szakosztály kérelemmel fordult hozzá, hogy a 
„Rácakó” területet biztosítsa részükre lovaspálya építés céljára az önkormányzat. A Lovas 
Szakosztály részéről megjelenteket kérte, ismertessék kérelmüket.  
 
Kapl Tímea elmondta, hogy murvaágyas, homokos lovas pályát szeretnének építeni a jövő nyár 
elejére, előzetes kalkulációjuk szerint 3 millió Ft költséggel.  Az önkormányzattól a területet 
szeretnék használatra megkapni.  
 
Forthoffer István képviselő felhívta a figyelmet, hogy a kért területen égett a talaj.  
 
Léhner Ilona képviselő kérdezte, hogy tudja a Lovas Szakosztály finanszírozni a pálya 
kialakítását? Elviekben egyetért a kéréssel. Felhívja a figyelmet, hogy az a terület nincs olyan 
állapotban, mint ahogy ránézésre látszik.  
 
Kapl Tímea válaszában elmondta, hogy támogatókat keresnek, felajánlások már vannak gépi 
munkára is (a területet fel kell tölteni), anyagra (kavics, homok, fa, növényzet) is.  
 
Szalczer György polgármester javasolta, hogy készíttessenek tervet a pálya kialakítására.  
 
Völfinger Béla alpolgármester javasolta, hogy szakemberrel vizsgáltassák meg a talajt. Örülne 
annak, ha több pápateszéri lakos lenne tagja a helyi lovas szakosztálynak, nem más településeken  
tevékenykednének. 
 
Forintos István elmondta, hogy azok a lovasok, akik nem helyben tagok, más anyagi körülmények 
között vannak. Akik a pápateszéri szakosztályban dolgoznak, összetartanak szerencsére. Több, 
mint 10 éve működnek, nem szeretnék abbahagyni.  
Kérte, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá a pálya kialakításához és ingyenes használatához.  
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Szalczer György  polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá a pálya 
kialakításához és ingyenes használatához. Kérte a testület döntését. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 
 
 

66/2013. (X. 09.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az önkormányzat tulajdonában levő Pápateszér belterület 
54 hrsz-ú 6447 m2 területű ingatlanának ingyenes használatát 
a Pápateszéri Sportegyesület Lovas Szakosztályának biztosítja. 
Hozzájárul ahhoz, hogy a területen a Pápateszéri Sportegyesület 
Lovas Szakosztálya lovas pályát alakítson ki.  

 
 
Forintos István és Kapl Tímea az ülésről 18,40 órakor eltávoztak.  
 
 
 
 

- Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása  
  Előadó: Szalczer György polgármester  

 
Előadó javasolta, hogy a 2013. június 26-án elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
egészítsék ki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-rendszer és az Arany 
János Tehetséggondozó Programban való részvétellel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György  polgármester kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta a 
következő határozatát: 

 
 

67/2013. (X. 09.) határozat 
 
 PÁPATESZÉR Község Önkormányzata 
 Képviselő-testülete  a  48/2013. (VI. 26.)                        
 határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi  
 Programját a melléklet szerint módosítja.  
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- Pápateszéri Általános Iskola Intézményi Tanácsába Pápateszér Község Önkormányzata   
     részéről történő delegálás   
    Előadó: Szalczer György  polgármester  

 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy az Országgyűlés módosította a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvényt, amelynek 73. §-a rendelkezik a köznevelési intézmények 
tekintetében az intézményi tanács létrehozásáról a következők szerint:  

„(3)  Az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a 
nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, egyházi jogi személyek, a 
helyi gazdasági kamarák azonos számú képviselőjéből és a fenntartó delegáltjából álló 
intézményi tanács hozható létre. 

(4) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek, abban az esetben 
az intézményi tanácsot a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési 
önkormányzat delegáltjaiból kell létrehozni.” 
 
Kérte a képviselők javaslatát a személyre, akit delegálnak az intézményi tanácsba az 
önkormányzat részéről.  
  
 
H o z z á s z ó l á s o k:  
 
Léhner Ilona képviselő javasolta, hogy a polgármester urat delegálják.  
 
Ilkó Sándor képviselő egyetértett a javaslattal. 
 
Szalczer György polgármester a jelölést elfogadta. Bejelentette személyes érintettségét, kérte, 
hogy a képviselő-testület döntsön arról, hogy részt vegyen-e a szavazásban.  
 
Völfinger Béla   alpolgármester javasolta, hogy a szavazásból ne zárja ki a képviselő-testület a 
polgármestert. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodással meghozta a 
következő határozatát: 

 
 

68/2013. (X. 09.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete – személyes érintettség miatt – nem  
zárja ki Szalczer György polgármestert a  - Pápateszéri 
Általános Iskola Intézményi Tanácsába delegálás - 
döntéshozatalból. 
 

 
Völfinger Béla   alpolgármester szavazásra tette fel, hogy az intézményi tanácsba Szalczer 
György polgármester urat delegálják, kérte a testület döntését.  
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodással meghozta a 
következő határozatát: 

 
 

69/2013. (X. 09.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  
évi CXC. törvény 73. §-ában foglaltak alapján a 
Pápateszéri Általános Iskola   Intézményi Tanácsába 

                  Szalczer György polgármestert delegálja.  
 
                  Felkéri a jegyzőt, hogy erről a Pápateszéri Általános 
                  Iskola Igazgatóját értesítse. 
 
                  Határidő: azonnal 
                  Felelős:    Fehér Mária 
                                   címzetes főjegyző 
 
 

- Szippantó értékesítése   
  Előadó: Szalczer György polgármester  

 
Előadó tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Szabó Pál bakonyszentiváni lakos  
vételi szándékát jelezte az önkormányzat tulajdonában lévő DETK 115 típusú YAF 150 frsz-ú 
(gyártási éve: 1988) szippantóra. Elkészíttette a szakvéleményt, mely szerint a forgalmi értéke 
700.000 Ft. 
 
Kérte a testület véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György  polgármester javasolta, hogy értékesítsék. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta a 
következő határozatát: 

 
 

70/2013. (X. 09.) határozat 
 
 PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a tulajdonában lévő DETK 115 típusú YAF 150 frsz-ú        
szippantót Szabó Pál (8557 Bakonyszentiván, Rákóczi u.    
1. ) részére értékesíti.   
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés 
aláírására.  
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Határidő: 2013. október  31. 
Felelős:    Szalczer György 
                 Polgármester 
 
 
 
 

- Idősek napja szervezése 
  Előadó: Szalczer György polgármester  

 
Előadó javasolta, hogy az idősek napját 2013. október 26-án tartsák meg a művelődési házban, 
melyen a helyi óvodások és a pápai Pegazus Színház adnak műsort.    
 
A javaslattal a képviselők egyetértettek.  
 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19,45 órakor bezárta, a tanácskozást zárt 
ülésen folytatja.  
 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                                  Szalczer György 
címzetes főjegyző                                                                                         polgármester  


